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Sammanfattning  

 

Idag förekommer det ett ökat tryck på företag att ta ett socialt ansvar, Corporate social 

responsibility (CSR). För att företag ska uppfattas som legitima måste de överensstämma med 

samhällets sociala normer, värderingar och förväntningar, vilket enligt legitimitetsteorin tros 

vara en stark drivkraft till att företag ökar sin omfattning kring frivilliga CSR-upplysningar. 

Begreppet CSR är nära relaterat till företagens ansvar i samhället som kan delas in i tre områden 

ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande. Gamerschlag, Möller och Verbeeten 

(2011) är några av många forskare som har studera varför tyska företag frivilligt ökar 

omfattningen på hållbarhetsredovisning i sina offentliga rapporter. Genom en kvantitativ 

undersökning på svenska börsnoterade företag är syftet att undersöka huruvida olika 

företagsfaktorer påverkar mängden CSR-upplysningar. För att beräkna mängden CSR-

upplysningar har antalet nyckelord i företagens hållbarhetsrapportera räknats. Sambandet för 

den insamlade datan analyserades med en korrelationsanalys och en multipel regressionsanalys. 

De oberoende variablerna som undersöktes var lönsamhet, synlighet, ägarstruktur samt 

kontrollvariablerna storlek och branschtillhörighet. I den multipla regressionsanalysen finner 

vi ett signifikant positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar och företagets synlighet 

samt ägarstrukturen. Denna studie kan inte tillstyrka att lönsamhet har något samband med 

mängden CSR-upplysningar. 

 

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning ⧫ Ägarstruktur ⧫ Lönsamhet ⧫ Synlighet ⧫ Global 

reporting initiative ⧫ Corporate social responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

Today there is an increasing amount of pressure on companies to take more social 

responsibility, often called Corporate social responsibility (CSR). In order for companies to be 

considered legitimate, they must comply with society's social norms, values and expectations, 

which, according to the legitimacy theory, is believed to be a strong driving force for companies 

to increase their scope for voluntary CSR disclosures. The term CSR is closely related to 

corporate responsibility in society, which can be divided into three areas of economic, 

environmental and social responsibility. Gamerschlag, Möller and Verbeeten (2011) are some 

of the many researchers who have studied why German companies voluntarily increase the 

scope of sustainability reporting in their public reports. Through a quantitative survey of 

Swedish publicly traded companies, the purpose of this study is to investigate whether 

different business determinants affect the amount of CSR information. To calculate the amount 

of CSR information, the number of keywords in the companies sustainability reports has been 

counted. All the collected data was analyzed by a correlation analysis and a multiple regression 

analysis. The independent variables investigated were profitability, visibility, ownership 

structure, and for control variables the study used size and industrial sector. The multiple 

regression analysis shows a significant positive correlation between the amount of CSR 

disclosures and the company's visibility as well as the ownership structure. This study can not 

assure that profitability is related to the amount of CSR information. 

 

Keywords: Sustainability reports ⧫ Shareholder structure ⧫ Profitability ⧫ Visibility ⧫ Global 

reporting initiative ⧫ Corporate social responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definitioner 

 

CSR-Upplysningar: Ett företags frivilliga bidrag att tillhandahålla information om företagets 

sociala och miljömässiga ansvar. Med det menas ansvar utöver det ekonomiska.  

 

CSR: Företagens ansvar i samhället. Dessa ansvar är uppdelade i tre olika områden: 

ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvarstagande.   

 

Synlighet: Företagets uppmärksamhet i massmedia. 

 

 

 

 

Förkortningar 

 

CSR: Corporate Social Responsibility  

 

GRI: Global Reporting Initiative  

 

ROA: Räntabilitet på totalt kapital 
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1. Introduktion  

 

Introduktionskapitlet inleds med en redogörelse för den bakgrund som ligger till grunden för 

studiens ämnesområde som ska undersökas. Läsaren får en inblick till varför CSR har blivit ett 

sådant omtalat och spritt ämne, samt varför företagen väljer att hållbarhetsredovisa deras 

sociala ansvar genom aktuell forskning och exempel från revisionsbyrån KPMG. Som sedan 

går över till en problemdiskussion där mängden CSR-upplysningar kopplas till tidigare studie 

som smalnar ut i syfte, forskningsfråga och studiens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund  

 

Under de senaste decennierna har allmänhetens medvetande och intresse för miljö och sociala 

frågor ökat men även deras medvetande för företagens roll i samhället. Många företag har 

kritiserats för att skapa sociala problem i och med deras ekonomiska och tekniska framsteg 

(Reverte, 2009). Oavsett i vilken världsdel som företag verkar inom så förekommer det idag ett 

ökat tryck på företagens sociala ansvar, Corporate social responsibility, CSR (Svenskt 

Näringsliv, 2018). Stora frågor som föroreningar, avfall, produktkvalitet, säkerhet, arbetarnas 

rättigheter och företagens makt har blivit fokus för ökad uppmärksamhet och oro (Reverte, 

2009). CSR är det begreppet som med åren har vunnit mer kraft och som håller på att ta över 

som ett av de mest använda begreppen för företag inom området hållbarhet (Grankvist, 2015, 

s.17). Trots det finns det fortfarande inte en allmän definition på begreppet, men det används 

ofta i sammanhang där företag integrerar i sociala och miljömässiga problem i sin 

affärsverksamhet och där de frivilligt samverkar med sina intressenter (Reverte, 2009).  

 

I och med att företagets redovisning påverkar beteendet hos de parter som tar del av den 

redovisade informationen så kan det ställas krav på redovisningen eftersom att man vill 

frambringa ett önskat beteende. Att företag redovisar handlar inte enbart om att det finns 

juridiska krav som begär det utan även att företag önskar vinna legitimitet i samhället genom 

att följa och överensstämma med de normer som finns i samhället. De gör företaget bäst genom 

att ta ett samhällsansvar och arbeta mot en hållbar utveckling (Westermark, 2013, s.57). Det är 

företagets förmåga att skapa långsiktiga värden genom att förstå och svara på samhällets krav 

att ta hänsyn till det miljömässiga, sociala, ekonomiska samt det etiska (Maharani, 2014). För 
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att bevara sin legitimitet tar företagen ansvar för samhällets krav och redovisar då det med en 

hållbarhetsredovisning som sitt verktyg (Brown & Deegan, 1998). Hållbarhetsredovisningen 

har vuxit fram som ett tillvägagångssätt för företagen att uppvisa och klargöra för sina 

intressenter vad företaget har uppnått i sitt arbete för långsiktig hållbarhet (GRI, 2006). För att 

frambringa goda relationer med sina intressenter väljer företag att synliggöra för deras sociala 

ansvar (CSR) i sin hållbarhetsrapport (Westermark, 2013, s.13-14). Företagets 

hållbarhetsredovisning sker antingen direkt i årsredovisningen eller i en separat 

hållbarhetsrapport (Reverte, 2009). 

 

Det har skett ökade och förenklade möjligheter runt om i världen att genom olika 

kommunikationskanaler sprida information om företagets miljöaktiviteter (Grafström, 

Göthberg & Windell, 2008, s.41). Media har varit en stark drivkraft i detta för att bevaka vad 

som händer och sedan rapportera det för att väcka uppmärksamhet. Media har egentligen inget 

direkt intresse i företaget men kan ses som en extern intressent som vill upplysa, lära och 

underhålla samhället. Media kan även vara en informationsförmedlare genom att publicera 

intressenters åsikter och värderingar (Grafström, Göthberg & Windell, 2008, s.94-98).  

 

Media har därmed en central roll vid företagets frivilliga samverkan med sina intressenter 

eftersom att media kan kritiskt granska och avslöja företagets miljöpåverkan och CSR-arbete, 

som i vissa fall kan leda till dålig publicitet och påverka intressenternas uppfattning kring 

företaget. Dessa “missuppfattningar” som kan förekomma utifrån att media bildar 

samhällsförväntningar kan företag korrigera genom att själva utge information om företagets 

miljöprestationer. I likhet med tidigare studier så har det konstaterats att vid negativ 

mediauppmärksamhet kommer företagen att öka omfattningen av CSR-rapportering i sina 

årsredovisningar för att påverka samhällets uppfattningar och skydda sin legitimitet (Brown & 

Deegan, 1998). Vidare kan en ökad mediebevakning vara svaret till den explosionsartade 

ökningen av företagens frivilliga CSR-rapportering (Grafström, Göthberg & Windell, 2008, 

s.43). Sociala medier ger konsumenterna möjligheten att öka sin egna användning för att 

påverka företagens beteende kring CSR genom exempelvis forum där konsumenterna själva 

kan skapa och dela inlägg. Sociala medier öppnar möjligheten att snabbt ta del av och dela 

information samt lämna kritiska kommentarer tillsammans med många andra konsumenter. 

Konsumenterna kan både ge positiv och negativ respons kring företagens försök att vinna social 

legitimitet i samband med att företagen aktivt arbetar med CSR-frågor i verksamheten (Boyd, 

McGarry & Clark, 2016, s.2739-2746).  
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Diagrammet nedanför har sammanställts av skribenterna själva med siffror hämtade från 

revisionsbyrån KPMG:s undersökningar. Diagrammet är en sammanställd tidslinje mellan åren 

2005-2017 av de 100 största företag i Sverige som hållbarhetsredovisar eller ej. Det ger en 

tydlig bild av att företagen genom åren själva i allt högre utsträckning väljer att frivilligt 

redovisa sitt hållbarhetsarbete. 

 

Figur 1) Procentuella andel av de 100 största företag i Sverige som hållbarhetsredovisar eller inte (KPMG a-e).  

 

 

 

1.2 Problematisering  

 

Hur företagen presterar och tar sitt sociala ansvar (CSR) kan vara avgörande i frågan för 

företaget att skapa och öka värdeskapande relationer med sina primära intressenter (Brammer 

& Millington, 2006). Intressenternas uppmärksamhet och intresse för miljö och sociala frågor, 

samt massmedias inflytande över att skapa uppmärksamhet har tillsammans resulterat i en ökad 

efterfrågan på CSR-upplysningar från företagen (Tagesson, Klugman & Ekström, 2013).  

 

Det finns en hel del befintlig forskning kring sociala frågor som fokuserar på att identifiera de 

bakomliggande orsakerna till varför företag är känsliga mot ett ökat tryck från politiska och 

sociala intressenter (Brammer & Millington, 2006). En del företag syns mer än andra företag 
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inför allmänheten vilket delvis kan bero på att de är involverade i fler affärer men även på grund 

av verksamhetens art. Företag som syns mer blir uppmärksammade av politiker men även andra 

intressenter (Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011). Ett problem för de företag som är mer 

synliga är att de även blir ett föremål för en större granskning samt reglering av sina intressenter 

som påverkar innehållet i företagens CSR-upplysningar (Brammer & Millington, 2006). 

Brammer och Millington (2006) menar att företagen ökar omfattningen på CSR information 

som en reaktion på företagets sociala känslighet. Med detta menas att mediekanaler och andra 

sociala medier ökar synligheten kring hur företagen tar sitt sociala ansvar i syfte att påverka 

företagen och få en respons och menar att det finns en koppling mellan dessa. Forskarna menar 

vidare att det än så länge inte har undersökts så mycket kring denna koppling men att tidigare 

litteratur hävdar att synlighet är viktigt för organisationer.  

 

Aktuella men även tidigare studier har försökt att förklara offentliggörandet av CSR 

information med hjälp av olika teoretiska perspektiv. Den mest accepterade och använda teorin 

till att förklara varför företag utlämnar CSR information är legitimitetsteorin (Ali et al., 2018; 

Cormier & Gordon, 2001; Delgado-Márquez et. al ,2017; Legendre och Coderre 2013; Brown 

& Deegan, 1998). Intressentgrupper som aktieägare, investerare, tillsynsmyndigheter, media 

och samhället i stort påverkar CSR-upplysningarna (Ali et al., 2018). Forskarna Ali et al. (2018) 

utförde sin studie i Pakistan i syfte att undersöka kopplingen mellan företagets sociala synlighet 

och CSR-upplysningar. Vilket genomfördes genom att undersöka sambandet mellan social 

synlighet med variablerna företagsstorlek, lönsamhet och miljökänslighet i 253 årsrapporter av 

börsnoterade företag. Resultatet visade ett positiv samband mellan lönsamhet (ROA), 

företagsstorlek och miljökänslighet. Forskarna hävdar att företagets synlighet skapar en press 

från företagets intressenter varför de är mer benägna att avslöja CSR information.  

 

Fiss och Zajac (2006) instämmer med Ali et al. (2018) där de menar att vissa företag kan vara 

mer sårbara för socialt tryck än andra företag. De menar att storleken på ett företag kan påverka 

hur ofta ett företag syns i media. Stora företag är mer utsatta för granskning än mindre företag, 

vilket eventuellt kan förklaras av att mindre företag kan bättre undvika offentlig granskning. 

Forskarna menar att företag som oftare nämns i media har en större tendens att investera mer i 

CSR-arbete än företag som inte är utsatta för samma press. Ägarstrukturen är en annan 

företagsegenskap som tros påverkar CSR-upplysningar. I vilken utsträckning ägarstrukturen i 

aktiebolag är koncentrerad till vissa stora ägare eller spritt bland många mindre ägare tros ha 

ett inflytande på hur mycket information som företagen avslöjar (Reverte, 2009). Företag med 
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ett spritt ägande förväntas utelämna mer upplysningar än företag med koncentrerat ägande av 

den orsaken att det uppstår fler intressekonflikter (Tagesson et al., 2009, s.355).  

 

Ett av resultaten som återfinns i en del forskning kring miljöredovisning tyder på att det finns 

en koppling mellan mängden social- och miljöredovisning och företagets branschtillhörighet 

(Branco & Rodrigues, 2008; Brown & Deegan, 1998; Reverte, 2009; Silva Monteiro & Aibar-

Guzmán, 2010; Tagesson, Klugman & Ekström, 2013). Det antas att företag som verkar inom 

mer miljökänsliga branscher tenderar till att avslöja mer CSR information kring deras inverkan 

på miljön. Det finns miljöregler som företagen måste följa och eftersom att vissa branscher 

uppfattas som mer miljöskadliga än andra så utsätts de även för större granskning för att 

kontrollera att kraven uppfylls (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010, s.188). Media är en av 

intressenterna som driver samhällsmedvetenhet framåt kring företagets miljöprestationer 

(Brown & Deegan, 1998). I en studie utförd i Australien av Brown och Deegan (1998) 

undersöktes industrins miljöpåverkan i nio branscher. Resultatet visade att fem av dessa nio 

branscher uppfattades som mer miljökänsliga och att anledningen till att de ökade omfattningen 

av CSR-upplysningar var främst för att bevara företagens legitimitet  

 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) har undersökt nyckelord av social- och 

miljöredovisning för att mäta mängden CSR-upplysningar. Deras studie tar sin grund i 

Tyskland där forskarna har studerat tyska företag och vilka företagsegenskaper som påverkar 

mängden CSR-upplysningar. I studien använder författarna sig utav en kvot för att mäta 

mängden CSR-upplysningar med kategorierna miljö och social aspekt baserad på Global 

Reporting initiatives standarder. GRI:s standarder är de mest antagna globala standarderna för 

hållbarhetsrapportering (Westermark, 2013). Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011) menar 

att företag som är mer synliga och tillhandahåller mindre information kring deras social och 

miljömässiga prestationer tenderar till att uppfattas som mindre legitima och därmed öka sina 

politiska och samhällsenliga kostnader. Därför väljer företag enligt studien att frivilligt 

tillhandahålla information kring sitt sociala ansvar utöver vad lagen kräver för att undvika 

kostnader och uppfattas som mer legitima för att tillgodose sina intressenters förväntningar.  

 

Med bakgrund till problematiseringen är det därför av flera skäl intressant att studera 

huruvida olika företagsfaktorer påverkar mängden CSR-upplysningar på svensk marknad. För 

det första är det intressant att studera om liknande förhållanden råder på den svenska marknaden 

i jämförelse med studien av Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011. Anledningen till det är 
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för att det har genomfört fåtal studier på den svenska marknaden. För det andra menar Ali et al. 

(2018) att det fortfarande finns behov av flera studier och forskning kring CSR-upplysningar 

och de faktorer som kan tänkas påverka dess utveckling. 

 

1.3 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka huruvida olika företagsfaktorer påverkar mängden CSR-

upplysningar som svenska börsnoterade företag förmedlar i offentliga rapporter. 

 

1.4 Forskningsfråga 

 

Finns det ett samband mellan företags lönsamhet, synlighet samt aktieägarstruktur och 

mängden CSR-upplysningar i svenska börsnoterade företag? 

 

1.5 Avgränsningar  

 

Studien har avgränsat sig till att undersöka svenska börsnoterade företag på Large Cap. Studien 

avser att undersöka åren 2015-2016 för att på så vis få fram så aktuell data som möjligt av 

frivillig hållbarhetsredovisning.  
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2. Teoretisk referensram  

 

I detta avsnitt presenteras de teorier och modeller som ligger till grund för den teoretiska 

referensramen. Teorikapitlet inleds med en förklaring och bakgrund av begreppen 

hållbarhetsredovisning och GRI. Vidare presenteras studiens teorier; intressentteorin, 

legitimitetsteorin och informationsasymmetri samt tidigare forskning. Avslutningsvis 

introduceras läsarna till studiens tre hypoteser.  

 

2.1 Hållbarhetsredovisning 

 

Tidigare har det varit frivilligt för företag att hållbarhetsredovisa, men det är inte längre fallet. 

Riksdagen beslutade den 26:e oktober 2016 att alla större företag ska publicera en 

hållbarhetsrapport från och med räkenskapsåret 2017 (Riksdagsförvaltningen, 2016). Denna 

lagändring har sin grund i nya EU-direktiv från 2014 och ungefär 1 600 företag beräknas 

påverkas av den nya lagändringen (Justitiedepartementet, 2014). Ett företag räknas som stort 

ifall de uppfyller två av tre följande krav, två år i följd: 

 

• Företaget har mer än 250 stycken anställda 

• Företaget har en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor 

• Företaget har en nettoomsättning på mer än 300 miljoner kronor  

(SFS 1995:1554, ÅRL) 

 

Två begrepp som ofta diskuteras i samband med hållbarhetsredovisning är hållbar utveckling 

och CSR (Westermark, 2013). Begreppet hållbar utveckling slog för första gången igenom på 

riktigt i samband med brundtlandrapporten “Our common future” 1987 (Brundtlandrapporten, 

1987). Rapporten var ett resultat utav att FN kommissionen insett den stora vikten av miljö och 

hållbarhetsfrågor som hade uppenbarats efter att Lester Brown introducerat världen för 

uttrycket “hållbar utveckling” (FN, 2016). I rapporten så definieras hållbar utveckling som: 

       

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” - 

(Brundtlandrapporten, 1987, s.41).  
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Spridningen av begreppet hållbar utveckling är en reaktion på samhällsomvandlingen till följd 

av globaliseringen som påverkar hur vi ser på vår konsumtion i samband med andra människor. 

Den globala räckvidden ställer människan inför nya utmaningar att lösa ekonomiska, 

miljömässiga och sociala problem, vilket har lett till ett ökat fokus på aktörernas ansvar och 

företagens arbete för hållbarhet (Frostenson et al., 2012). 

 

Begreppet CSR handlar i grund och botten om företags ansvar i samhället. Dessa ansvar är 

uppdelade i tre olika områden: ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt 

ansvarstagande.  Ekonomiskt ansvarstagande innebär att företagare ska bedriva verksamhet för 

att maximera vinsten och därmed ta ansvar för aktieägarna (Grankvist, 2015, s.27). 

Miljömässigt ansvarstagande innebär att företagen ska verka för att inte påverka miljö och 

naturresurser negativt på lång sikt. Sista området socialt ansvarstagande innebär att företaget 

ska ta hänsyn till samhället och bedriva verksamheten på ett sätt som kännetecknar en god 

samhällsmedborgare. Detta oavsett om det handlar om egna anställda eller anställda hos 

underleverantörer, med andra ord genom hela affärskedjan (Grankvist, 2015, s.41). 

 

Enligt Westermark (2013) går båda dessa två begrepp hand i hand och gränsen mellan dem är 

hårfin. Företag bedöms därmed inte enbart utifrån deras förmåga att skapa vinster, utan också 

utifrån hur företaget agerar ansvarsfullt för samhället. Kraven som ställs på företag är att de i 

allt större utsträckning ska visa hur och på vilket sätt de värnar om samhället. I och med 

utvecklingen av nya mediekanaler så är det enklare för intressenter att härmed sprida deras 

åsikter på hur företagen borde agera (Borglund, De Geer, Sweet et al., 2012). Forskning visar 

att en av de främsta anledningarna till att företag väljer att anamma nya idéer om hur 

företagande kring CSR ska ske, är för att skapa legitimitet för sina verksamheter. Företagande 

handlar precis lika mycket om att vara en legitim och accepterad del av omgivningen som att 

ha välstrukturerade och effektiva interna processer (Meyer & Rowan, 1977). Företag försöker 

därmed anpassa verksamheten efter vad som uppfattas lämpligt och önskvärt efter rådande 

normer och värderingar (Suchman, 1995).  

 

CSR ses mer som en affärsmässig strategi snarare än välgörenhet. Många svenska företag har 

idag CSR som en del av sin affärsmässiga idé och tror att tänket kan attrahera kunder, 

medarbetare och såväl investerare till verksamheten (Grafström, Göthberg & Windell, 2015). 
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2.2 Global Reporting Initiative (GRI)  

 

Global Reporting Initiative (GRI) är en oberoende internationell organisation som 

hjälper företag och regeringar över hela världen att förstå och kommunicera sin 

inverkan på kritiska hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, klimatförändringar och socialt 

välbefinnande (Westermark, 2013). GRI:s riktlinjer är även ett effektivt verktyg som tillgodoser 

såväl de interna som de externa intressenterna behov av information (GRI, 2018). Enligt en 

undersökning av KPMG så tillämpar 66 procent av Sveriges 100 största bolag GRI:s riktlinjer 

när de hållbarhetsredovisar (KPMG, 2015). 

  

GRI:s rapport “riktlinjer för hållbarhetsredovisning” består av principer för att definiera 

redovisningens innehåll för att kunna säkerhetsställa kvalitén på företagets redovisade 

information. Riktlinjerna består av standardupplysningar som omfattar resultatindikationer som 

definieras som indikationer som ger jämförbar information över organisationens sociala, 

ekonomiska och miljömässiga resultat. Riktlinjerna består även av vägledning och övriga 

upplysningar. För att resultatindikationerna ska kunna tolkas på ett konsekvent sätt finns det 

protokoll som innehåller definitioner, vägledning och övrig information för att underlätta 

arbetet med att upprätta en hållbarhetsredovisning (GRI, 2006).   

 

I en studie av Hedberg och von Malmborg (2003) undersöktes varför företag har valt att 

använda GRI:s riktlinjer och hur de påverkar företagens sociala ansvar och hantering av miljön. 

Studien slutsats var att den främsta anledningen varför företag väljer att använda sig av GRI:s 

riktlinjer är för att söka legitimitet och öka trovärdigheten. Studien kom vidare fram till att 

GRI:s riktlinjer hjälper företagens interna kommunikation som kan hjälpa företaget att se vad 

de har åstadkommit inom organisationen. 

 

2.3 Teorier 

 

2.3.1 Intressentteorin 
 

Företagets intressenter är av stor betydelse för företagets existens och framgång, där ett 

ömsesidigt beroendeförhållande råder mellan företaget och intressenterna (Thomasson et al., 

2010; Freeman, 2010). Intressentteorin myntades och presenterades för första gången år 1984 
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av professorn R. Edward Freeman i hans bok “Strategic management: a stakeholder approach”. 

I boken definierar Freeman (2010) intressenter som“can affect or is affected by the 

achievements of the organisation's objectives” (Freeman, 2010. s.46). Det är även denna 

definition som har blivit en allmän etablerad definition och väl använd av flera företag och 

organisationsforskare (Westermark, 2013, s.23; Fassin, 2009). Enligt intressentteorin ska 

företagsledning inte enbart ta hänsyn till aktieägarnas intresse utan även inkludera övriga 

intressenters intressen (Freeman, 2010). Även andra grupper och individer har särskilda behov, 

krav och rättigheter som företaget måste ta hänsyn till. Det kan vara så att ett företag inte alltid 

är medveten om alla sina intressenter och vice versa men ändå finns möjligheten att inverka på 

varandras intressen (Westermark, 2013, s.23). Nedanför i figur 2 visas Freeman´s (2010) 

originalversion av intressentmodellen. 

 

Figur 2) Freeman´s (2010) originalversion av intressentmodellen.  

 

 

 

Clarkson M. E. (1995) är en av många forskare som i sin tioåriga forskning studerat 

verkligheten av företagsbeteenden för att analysera och utvärdera företagets sociala 

prestationsförmåga. Han gör en indelning av intressenterna i primära och sekundära 

intressentgrupper. Primära intressenter definierar Clarkson som de intressenter som är mest 

vitala för företagets fortlevnad och utan deras deltagande kommer företagets drift ej vara 

möjlig. De primära intressenterna brukar vanligtvis bestå av företagets aktieägare, investerare, 

kunder, leverantörer, anställda och staten beroende på företaget. Sekundära intressenter är de 

intressenter som påverkar eller påverkas av organisationen, men som inte är engagerad i 
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transaktioner med företaget och inte nödvändiga för fortsatt drift. En sekundär intressent skulle 

även vara media (Clarkson, M. E., 1995).  

 

Vidare förklarar Westermark (2013, s.23) att begreppet intressent också har en etisk dimension. 

Grey (1996) beskriver denna dimension som det moraliska och etiska perspektivet på 

intressentteorin och menar att företagen har ett ansvar gentemot sina intressenter och hävdar att 

alla intressenter har rätt att behandlas rättvist av företaget. Med detta menas exempelvis att 

intressenterna har rätt till säkrare arbetsförhållanden, rätt till rättvis lön och att dessa rättigheter 

inte bör brytas av företaget (Grey, et al., 1996). Vidare kan intressenternas intressen i 

intressentmodellen skilja sig åt (Westermark, 2013, s.24-25). Här menar Grey, et al., (1996) om 

intressenternas intressen kommer i konflikt med varandra ska företaget kunna balansera både 

de direkt berörda och de indirekt berörda intressena för en optimal balans. Ett exempel på en 

intressekonflikt där intressenternas uppfattningar kan differera är när kundens efterfrågan på 

billiga produkter ställs mot dennes krav om att produkten också skall vara etisk, hållbar och 

miljövänlig. På så sätt kan dessa två egenskaper vara motstridiga enligt Westermark (2013, 

s.24-25). 

 

Westermark (2013, s.22-25) förklarar att intressenter är ett centralt begrepp och har en 

betydelsefull roll i GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. GRI använder sig utav 

intressentteorin för att utforma sina riktlinjer för hållbarhetsredovisning där intressenterna har 

ett inflytande på innehållet i hållbarhetsredovisningen. 

 

Skribenterna anser att intressentteorin är en viktig teori för denna studie eftersom att 

hållbarhetsredovisningen är ett viktigt beslutsunderlag för samtliga intressenter och bidrar till 

att tillgodose deras informationsbehov. Som tidigare nämnt i bakgrunden så 

hållbarhetsredovisar många företag för att uppvisa och klargöra för sina intressenter vad 

företaget har uppnått i sitt arbete för långsiktig hållbarhet och för att frambringa goda relationer 

med sina intressenter.  

 

2.3.2 Legitimitetsteorin 
 

Brown och Deegan (1998) definierar legitimitet som ett ständigt försök från företagets sida att 

sträva efter att arbeta inom ramen för samhällets normer. Det är något som tilldelas av samhället 

och inte något som företagen bara kan tilldela sig själva, utan om de önskar att uppfattas som 
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legitima måste de sträva efter att bli det (Deegan & Unerman, 2013, s.323-347). Ett företag 

uppfattas som legitima i samhällets ögon när de överensstämmer med samhällets sociala 

normer, värderingar och förväntningar (Ashforth & Gibbs, 1990; Deegan & Unerman, 2013; 

Gray, Owen & Adams, 1996).  

 

Vad som uppfattas som ett legitimt företagsbeteende kan förändras över tiden då legitimitet är 

en social konstruktion baserad på kulturella normer, vilket kräver att företag aktivt är mottaglig 

för förändringar. Legitimitet kan uttryckas som om företag och de som påverkas av 

verksamheten har ett socialt kontrakt där företag förväntas följa det underförstådda avtalet. Det 

är inte lätt att identifiera kontexten av innehållet men det beskriver de förväntningar på ett 

legitimt företagsbeteende (Deegan & Unerman, 2013, s.325-328; Brown & Deegan, 1998, s.22-

25). Om det uppstår en skillnad mellan samhällets förväntningar på företagets prestationer och 

företagets faktiska prestationer och att de inte överensstämmer mellan de två kan ett hot mot 

företagets legitimitet uppstå (Brown & Deegan, 1998, s. 23-24) Om legitimiteten hotas kan 

företaget använda sig av upplysningar som en strategi för att återställa legitimiteten. Vidare 

anses redovisningsprinciper vara ett sätt för företaget att legitimera sin löpande verksamhet 

(Deegan & Unerman, 2013, s.370). Sanktionen för underlåtenhet att inte följa det sociala 

kontraktet och därmed samhällets förväntningar kan leda till sanktioner införs av samhället 

vilket kan påverka företagets fortlevnad. Detta kan ske genom att konsumenterna minskar eller 

avsaknar efterfrågan på företagets produkter och tjänster eller att leverantörer avsäger sig att 

tillgodose företaget med varor. Samhället förväntar sig att företagen tar ansvar för den fysiska 

miljön som företaget verkar inom för att på så sätt säkerhetsställa samhällets hälsa och säkerhet 

(Deegan & Unerman, 2013, s.325-328).  

 

Vidare kan legitimitet vara en aning problematisk eftersom att sociala värderingar och 

förväntningar ofta är motstridiga. Det gäller för företag att balansera mängden legitimitet, för 

om den välter över till att bli för överflödig riskerar legitimitet få motsatt önskad effekt. Det är 

därför nödvändigt för ett företag att lära sig hur de ska hantera förväntningarna och balansera 

de marknadsmässiga, normativa, juridiska och politiska förväntningarna för företagets fortsatta 

drift (Ashforth & Gibbs, 1990).  

 

Westermark (2013, s.73-75) illustrerar en figur av Bebbington et al., (2008) som förklarar hur 

finansiellt ryktet och hållbarhets rykte påverkar företagets legitimitet. Det finns å ena sidan en 

koppling mellan företagets finansiella prestationer och företagets finansiella redovisning som 
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tillsammans påverkar företagets finansiella rykte. Men även å andra sidan en koppling mellan 

företagets samhälleliga och miljömässiga prestation och hållbarhetsredovisning som påverkar 

hållbarhetsryktet. Figuren 3 nedanför illustrerar vidare hur hållbarhetsryktet även har en 

påverkan på företagets finansiella prestationer (Westermark, 2013, s.73-75).  

 

Figur 3) Hierarkisk relationer mellan rykte och legitimitet. Figur av Bebbington et al. (2008, s .345), översatt av 

Westermark (2013, s.74).  

 

 

Reverte (2009) förklarar i sin studie att legitimitetsteorin förmodligen är den mest relevanta 

teorin för att beskriva varför företag använder hållbarhetsredovisning. Skribenterna anser att 

legitimitetsteorin därför utgör en viktig och nödvändig teori för att motivera varför företag 

väljer att hållbarhetsredovisa. Om företaget upplyser samhället om att de uppfyllt kraven enligt 

sitt sociala kontrakt med samhället, får företaget enligt teorin legitimitet av samhället och 

därmed rätt att existera och bedriva sin verksamhet i samhällets ögon.  

 

2.3.3 Informationsasymmetri  
 

Agent – och principalteori (PAT) representerar ett avtalsförhållande mellan en uppdragsgivare 

(Principalen) och en uppdragstagare (Agenten). Denna teori är en av de äldsta typerna av sociala 

interaktioner. PAT definieras som ett kontrakt varigenom en eller flera personer 

(huvudmannen) instruerar en annan person (agenten) att utföra en tjänst på deras begäran. 

Vidare vill olika aktörer nyttomaximera sin egna vinning baserad på risknivåer som kan leda 

till både informationsasymmetri och intressekonflikter. Problem i agentteorin kan uppstå 

genom informationsasymmetri som begränsar rationalitet eftersom att i ett företag har inte alla 
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aktörer samma mål (Schmidt, 2016, s.7-24). Detta leder till motstridiga mål och att det finns ett 

informationsgap sinsemellan aktörerna (Poth & Selck, 2009).  

 

Agent – och principalteori präglas av olika informationsnivåer mellan principalen och agenten. 

Det finns risker att principalen inte exakt vet om uppdragstagaren har gjort enligt 

överenskommelsen, eftersom att båda parterna emellertid har imperfekt information. Alla 

avvikelser från överenskommelsen ses som agentkostnader som definieras som summan av alla 

kostnader för övervakningen av principalen. Som regel har agenten ett informationsövertag 

gentemot principalen som leder till risker där båda avtalsparterna kommer att maximera sin 

egna vinning vilket leder till intressekonflikter. Ju större ett företag är ju större blir 

informationsgapet mellan agenten och principalen. Där har agenten ett större spelrum till sitt 

förfogande och kan utnyttja det opportunistiska förhållandet till sin fördel gentemot principalen. 

Nedanför i figur 4 kan ett mer komplext förhållande av agentteorin ses, där det inte bara finns 

en principal utan flera. Det blir till en lång kedja av principal och agent förhållande, där 

informationsasymmetrin mellan en anställd och en kund förklaras längst ner i kedjan (Schmidt, 

2016, s.7-24).  

 

Figur 4) Principal och agent relationer av Schmidt (2016) översatt av skribenterna till svenska (Schmidt, 2016, 

s.11). 

 

 

Cui, Jo & Na (2016) har genomfört en studie i USA och undersökt om det finns ett samband 

mellan företagets sociala ansvar (CSR) och informationsasymmetri. Deras resultat tolkas 
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utifrån intressentteorin och menar att företag som är ständigt övervakade bör tillhandahålla CSR 

information för att minska informationsasymmetrin om de vill bygga eller upprätthålla ett gott 

rykte bland sina intressenter. Ett företag med ett gott rykte hos både sina interna och externa 

intressenter har lättare att uppnå sina mål (Cui, Jo & Na, 2016). Vidare kan 

informationsasymmetri användas som en strategi i den mån som vinsterna med att inte avslöja 

information överväger riskerna för att en skandal ska uppstå. Om företag väljer att avstå från 

att avslöja information som av intressenterna anses som värdefull kan en skandal uppstå. En 

skandal uppstår oftast av att företag gömmer information som de helst inte önskar dela med sig 

av den anledningen att avslöjandet kan medföra en skada för verksamheten. Det finns olika 

kontrollorgan som massmedia som försöker att minska informationsasymmetrin genom att 

synliggöra och avslöja skandaler till offentligheten (Poth & Selck, 2009).  

 

Skribenterna anser att informationsasymmetrin är viktig i samband med intressentteorin 

eftersom att hållbarhetsredovisning används som ett verktyg/tillvägagångssätt att kommunicera 

sitt sociala ansvar till sina intressenter för att minska informationsgapet mellan dem.    

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Det har genomförts många varierande studier kring huruvida företagets olika egenskaper kan 

påverka omfattningen och innehållet av företagets hållbarhetsredovisning. Där bland annat är 

Cormier och Gordon (2001) ett forskningspar som undersökt sociala och miljömässiga 

upplysningar som återfinns i årsredovisningar och hur dessa upplysningar skiljer mellan 

offentliga och privata företag. De gör en fallstudie på tre stora företag inom elindustrin där två 

är offentligt ägda och en är privatägd för att försöka se om de privata företagen överträffar sina 

offentligt ägda motsvarigheter. Studiens huvudsakliga resultat visar på att företagens ägarstatus 

och storlek påverkar mängden social och miljömässig information. Ytterligare studier som har 

undersökt redovisad social och miljömässig information i företagens årsredovisningar är studier 

av Adams, Hill och Roberts (1998) samt da Silva Monteiro och Aibar-Guzmán (2010). Den 

förstnämnda studien har försökt identifiera egenskaper som påverkar alla typ av sociala 

upplysningar där ett urval av 150 stycken årsredovisningar från ett flertal europeiska länder 

undersökts. Resultatet av studien tyder på att egenskaperna företagsstorlek, branschtillhörighet 

samt land påverkar företags sociala redovisningsmönster. Den andra studien riktar sig till att 

identifiera vilka faktorer som förklarar i vilken utsträckning företagen avslöjar sin 
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miljöinformation. Denna undersökning har studerat 109 stycken större företag verksamma i 

Portugal för att fokusera på de miljöfrågor som genomförts i årsredovisningar under åren 2002-

2004. Författarna i studien använde sig av ett egetkonstruerat index som baseras på en 

checklista med ett antal miljöinformationkategorier. Resultatet visade att både företagsstorlek 

och det faktum att företaget är noterat är positivt korrelerade med omfattningen av 

miljöredovisning. 

 

I en annan studie av Branco och Rodrigues (2008) jämförs internet (företagens webbsidor) och 

årsredovisningar som tillvägagångssätt för företag att förmedla sitt sociala ansvarstagande. De 

flesta tidigare studier kring ämnet har fokuserat på årsredovisningar som anses vara det främsta 

verktyget för företag att kommunicera med sina intressenter. Branco och Rodrigues skriver 

dock att internet på senare år har blivit ett av de viktigaste verktygen för företagen att förmedla 

sin information om socialt ansvarstagande och fler studier har gjorts med fokus på företagens 

webbsidor. En av dessa är en studie av Frost (2005) som undersöker omfattningen av 

hållbarhetsredovisningen för olika tillvägagångssätt som årsredovisningar, webbsidor med 

flera. Bland dessa visar sig förvånansvärt att årsredovisningar är den minst värdefulla 

informationskällan kring företagens hållbarhetsarbete. 

 

Gray et al. (2003) har i enlighet med ovanstående studier försökt förklara offentliggörandet av 

social och miljömässig information för stora företag utifrån olika egenskaper hos dessa företag. 

De skriver också i artikeln att omfattande forskning har skett som försök att fastställa huruvida 

egenskaper som vinst, företagsstorlek och branschtillhörighet kan förklara företagens 

upplysningsförfaranden. Resultaten från den dominerande nordamerikanska och australiensiska 

forskningen är inte övertygande och Gray et al. försöker med sin studie bidra med mer 

forskningen kring ämnet genom att specifikt studera sociala och miljömässiga upplysningar var 

för sig under en längre tidsperiod.  

 

I en studie av Reverte (2009) analyserar han om företags informationsspridning av socialt 

ansvar (CSR) påverkas av olika företags-och branschspecifika egenskaper samt huruvida det 

påverkas av företagets medieexponering. Studien betygsatte företagen med en poängskala 

baserad på hur väl de följer de riktlinjer om CSR-upplysningar som bland annat GRI med flera 

har satt upp. Resultaten visar att ett högre CSR-betyg har ett statistiskt signifikant samband med 

storleken på företagen, en högre grad av medieexponering samt branschtillhörighet till mer 



 17 

miljömässigt känsliga branscher. Studien hittar däremot inget samband i att lönsamhet har en 

påverkan på företagens informationsspridningen av CSR.  

 

Det är även flera forskare som har använt sig utav nyckelord eller “checklista” av social- och 

miljöredovisning för att mäta mängden social och miljöredovisning (da Silva Monteiro & 

Aibar-Guzmán, 2010; Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011; Tagesson, Klugman & 

Ekström, 2013). Några av dessa forskare är Tagesson, Klugman & Ekström (2013) som har 

undersökt mängden hållbarhetsredovisning genom att beräkna antalet nyckelord i företagens 

årsredovisningar. Nyckelorden är baserade på en checklista som är indelad i tre kategorier, 

miljö, etiska och sociala aspekter där varje kategori är baserade på GRI:s standarder för 

hållbarhetsredovisning. Resultatet visade att beroende på vilken bransch som företaget tillhör, 

hur stort företaget är samt hur lönsamt så påverkas innehållet i informationen om sociala 

upplysningar.  

 

Sammanfattningsvis av tidigare studier är det värt att notera att väldigt få studier kring ämnet 

har genomförts på svenska företag och att de flesta studierna har genomfört på den 

nordamerikanska och australiska marknaden. Men även att resultaten varierar för vilka 

företagsegenskaper som har en påverkan på mängden hållbarhetsinformation som företagen ger 

ut och att GRI standarder är det mest vedertagna tillvägagångssättet för studier att mäta CSR-

upplysningar på.  

 

2.5 Hypoteser 

 

För att formulera studiens hypoteser har skribenterna utgått samt tagit inspiration från en studie 

som har genomförts i Tyskland av forskarna Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011). Med 

detta sagt bygger denna studie dess variabler på den tyska studien, för att därmed formulera 

studiens hypoteser. Skribenterna har övervägt att inte ta med en av variablerna, motivet till det 

är för att denna variabel inte anses kunna appliceras i studien. Utifrån den teoretiska 

referensramen och den tyska studien har tre hypoteser formulerats för att pröva studiens 

insamlade data. Hypotesprövning ansågs vara ett bra verktyg för att testa om det föreligger ett 

statistiskt samband mellan studiens variabler (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s.183). 

Hypoteserna har ställts upp utifrån en nollhypotes och en mothypotes (Edling & Hedström, 

2003, s.48).  
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2.5.1 Lönsamhet  
 

Aktiebolagets syfte är att generera vinst till sina ägare, om inte så är fallet eller bara delvis ska 

detta anges i bolagsordningen (SFS 2005:55, ABL). Företagets huvudmål har sedvanlig varit 

att sträva efter största möjliga positiva skillnaden mellan intäkter och kostnader för att generera 

högst möjliga vinst (Gröjer, 2002). Företagens roll i samhället kan dock ses utifrån två 

dominerande och konkurrerande synsätt. Där det första synsättet utgår från den privata 

äganderätten, det så kallade shareholder-perspektivet. Verksamhetens yttersta mål enligt detta 

perspektiv är att generera maximal avkastning på ägarnas investeringar utan att egentligen 

beakta de övriga intressenters intressen (Blom & Lindgren, 2016). Det andra synsättet betonar 

istället ett intressent-ansvar från företagets sida, det så kallade stakeholder-perspektivet. I detta 

synsätt utgör endast ägarna en bland många intressentgrupper som företagsledningen behöver 

ta hänsyn till. På kort sikt måste vinstintresset här balanseras mot vad kunder, anställda, 

miljöorganisationer, staten med flera helst vill att företaget ska prioritera (Blom & Lindgren, 

2016).  

 

Både Delgado-Márquez et. al (2017) och Legendre och Coderre (2013) förklarar sambandet 

mellan större mängd CSR information och högre lönsamhet som ett sätt att öka företagens 

legitimitet i samhället. Lönsamma företag är också utsatta för mer granskning av intressenter 

och blir därför mer benägna att redovisa information om hur företaget jobbar med hållbarhet 

för att därmed undvika granskning i framtiden (Watson et. al, 2002). Företag som är väldigt 

lönsamma kan anses vara extra utsatta för externa granskningar och blir på så vis påverkade att 

förmedla mer hållbarhetsinformation för att därmed försäkra samhället att företagets 

verksamhet är legitim (Islam & Deegan, 2010). Även Patten (1991) förklarar sambandet mellan 

att företag med hög lönsamhet är mer synliga för samhällets granskning än företag med mindre 

lönsamhet.  

 

Förhållandet mellan företags lönsamhet och omfattningen av deras sociala och miljömässiga 

upplysningar har studerats i många tidigare vetenskapliga artiklar men enligt Gray, Kouhy och 

Lavers (1995b) har forskningen kring ämnet fått blandade resultat och inte kommit fram till 

konsensus.  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar i svenska börsnoterade 

företag och högre lönsamhet 
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2.5.2 Företagets synlighet 
 

En del företag är mer synliga för allmänheten än andra och det beror dels på att deras 

verksamheter i större utsträckning påverkar vårt gemensamma samhälle (Gamerschlag, Möller 

& Verbeeten, 2011). Stora företag är de som främst har ögonen på sig och de som enligt vissa 

förväntas ta ansvar gentemot samhällets intressenter (Blom & Lindgren, 2016).   

 

Inte minst i den dagliga nyhetsrapporteringen kan vi se att det finns ett ökat intresse för 

företagens sociala och miljömässiga ansvar. Där allt fler inslag och artiklar handlar om 

företagens förmåga eller oförmåga att ta ett ansvar för en mer hållbar utveckling (Borglund et 

al., 2012). Enligt Simon (1992) är nyhetsmedier huvudkällan för miljöinformation i samhället. 

Medier har inte bara en passiv roll i utformningen av institutionella normer utan också en aktiv 

roll genom att välja vilka nyheter som är värda att rapportera. Sociala medier som en relativt 

ny informationskälla öppnar möjligheten för intressenter att snabbt kunna ta del av information 

och kunna kritiskt kommentera företags agerande tillsammans med många andra intressenter 

(Boyd, McGarry & Clark, 2016). 

 

Ett par studier har undersökt sambandet mellan företagens synlighet och mängden 

hållbarhetsredovisning (Branco & Rodrigues, 2008; Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011; 

Reverte, 2009). Dessa studier tyder på att företagets synlighet i media med sannolikhet kommer 

att påverka mängden hållbarhet som företag redovisar för allmänheten. Men till skillnad från 

många andra studier så konstaterar Brammer och Pavelin (2008) däremot att företagens 

synlighet inte har en påverkan på hur mycket frivillig hållbarhetsredovisning som företagen ger 

ut. Det innebär då att det inte heller här råder konsensus kring huruvida företagens synlighet 

påverkar mängden hållbarhet som företag publicerar.  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar i svenska börsnoterade 

företag och dess synlighet  

 

2.5.3 Ägarstruktur  
 

Företag med stora aktieägare, till exempel familjeägda företag, har små incitament att lämna ut 

information om företaget eftersom efterfrågan av informationen är relativt svag (Chau & Gray, 

2002). Storägare sitter normalt i företagets styrelse och får då normalt informationen på annat 



 20 

sätt än genom rapporter. Detta resulterar i lägre informationsasymmetri mellan dem och 

cheferna (Chen, Chen & Cheng, 2008). Däremot vid ägarstrukturer med mer spritt ägande så 

kommer sannolikt mängden frivillig information som avslöjas vara större (Chau & Gray, 2002). 

Därför att vid denna ägarstruktur kommer många investerare bidra till ökat tryck och efterfrågan 

på information. Företagen förväntas då att minska informationsasymmetrin mellan företaget 

och dess aktieägare (Reverte, 2009). 

 

Sambandet mellan ägarstrukturer och mängden hållbarhetsredovisning har studerats av bland 

annat (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011; Reverte, 2009; Ghazali, 2007; Chau & Gray, 

2002). Ghazali undersöker hur ägarstrukturen påverkar avslöjandet av företagens sociala ansvar 

och kommer i sin studie fram till att företag med styrelseledamöter som innehar en stor andel 

av företagets aktier visar betydligt mindre CSR information. Chau och Gray (2002) har i sin 

studie fokuserat på börsnoterade företag i Hong Kong och Singapore och undersöker huruvida 

ägarstrukturen påverkar mängden frivilliga CSR-upplysningar. Deras analys visar att 

omfattningen av spritt ägande är positivt förknippat med frivilliga upplysningar och att 

företagen som är familjestyrda och kännetecknas av att vara mer “insider” företag avslöjar 

betydligt mindre CSR information. 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar i svenska börsnoterade 

företag och spritt ägande 
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3. Metod  

 

Metodkapitlet kommer att förklara studiens tillvägagångssätt för framtagning och analys av 

data. Först ges en kort förklaring till val av ämne och sedan kommer metodologisk ansats som 

förklarar varför den valda metoden är lämplig för denna studie. Följt av detta beskriva studiens 

population och hur insamling av data kommer att ske. Sist förklaras regressionsanalys och hur 

variablerna i studien konkret kommer att mätas samt korrelationsanalys. 

 

3.1 Val av ämne  

 

Med tanke på att hållbarhetsredovisning är ett aktuellt omdebatterat ämne i samband med att 

den nya lagen trädde i kraft som kräver att alla stora företag måste publicera en 

hållbarhetsrapport från och med räkenskapsåret 2017 så har detta fångat skribenternas 

intresse.  Vid en genomgång av litteratur och artiklar återfanns en tysk studie av Gamerschlag, 

Möller och Verbeeten (2011). Forskarna undersökte mängden CSR-upplysningar i separata 

hållbarhetsredovisningar, årsredovisningar och hemsidor för att se hur mängden 

upplysningarna påverkas av olika företagsfaktorer. Vi återfann då att just den metoden och 

genomförande som Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) använder för att undersöka 

mängden CSR-upplysningar är väldigt outforskat på den svenska marknaden.  Därför var det 

av intresse att ta inspiration från deras studie och använda så många av deras variabler som 

möjligt för att undersöka den svenska marknaden och se vilket resultat vi återfinner. En full 

replikation av deras studie var inte möjligt då denna studien skrivs under begränsad tid, därför 

valdes en tvåårsperiod och dessutom så togs en variabel bort som inte var aktuellt för den 

svenska marknaden.  

 

3.2 Metodologisk ansats   

 

För att besvara frågeställningen samt uppfylla studiens syfte så har kvantitativ forskning valts 

som forskningsmetod för insamling och analys av data. Kvantitativ forskning används vid 

statistiska analyser av siffror för att utforska samband mellan olika variabler vilket denna studie 

ämnar att undersöka (Denscombe, 2014, s.349). Kvantitativ strategi definieras enligt Bryman 

och Bell (2011) som teorier kring hur bilden av verkligheten egentligen ser ut. För att undersöka 

om denna bild överensstämmer med teorin som finns i den teoretiska referensramen genomförs 
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datainsamling för att kvantifiera de faktorer som kan förklara teorin i praktiken. Givet syftet att 

studera kopplingen mellan olika företagsfaktorer och mängden CSR-upplysningar så har en 

deduktiv ansats valt att tillämpas. Deduktiv ansats innebär att göra ett teoretiskt övervägande 

inom ett område, för att sedan utifrån teori formulera en eller ett antal hypoteser, som sedan 

granskas i en empirisk studie (Bryman & Bell, 2011). Teorin i denna studie är då utformad 

kring de faktorer som påverkar företags mängd av hållbarhetsredovisning och utifrån detta har 

de hypoteser som finns utformats.  

 

För att kunna analysera kvantitativ data måste datan omvandlas till information vilket kan 

utföras med hjälp av datorbaserade analysprogram som Excel, SPSS eller Stata. Genom 

kvantitativa analysmetoder exempelvis grafer, diagram och tabeller blir det möjligt att avläsa 

informationen för att beskriva och undersöka relationer och trender inom den insamlade datan. 

Det finns två olika varianter av kvantitativ data, den första är kategorisk och den andra är 

kvantifierbar. Kategorisk data kan anta två olika former, den första formen delar in variablerna 

i olika kategorier som beskriver variabeln utifrån dess egenskaper. Den andra formen 

rangordnar variablerna vilket innebär att variablerna sätts i ordning utifrån dess värde likt 

poängsystem. Kvantifierbar data innebär att värdena mäts numerisk vilket gör att kvantifierbar 

data blir mer exakt än kategorisk data eftersom att varje värde kan få en egen position i den 

numeriska skalan. Detta resulterar även i att denna typ av data kan analyseras med mycket 

bredare utbud av statistik (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007, s.406-409). I denna studie har 

både Excel och SPSS använts för att göra om den kvantitativa datan till information genom 

kvantifierbar data för att uppfylla studiens syfte. Kvantifierbar data är mest lämplig för att 

kunna besvara studiens syfte eftersom att studien avser att undersöka en påverkan snarare än 

att rangordna värdena eller beskriva dem med egenskaper. 

 

3.3 Population och Urval  

 

Populationen i studien utgörs av företag på Stockholmsbörsen som i samband med 

årsredovisningen publicerar en hållbarhetsrapport åren 2015 och 2016. Hållbarhetsrapporten 

ska antingen vara en egen separat rapport eller inkluderas i årsredovisningen. För att ta fram 

studiens urval har skribenterna i denna studie använt sig utav en förteckning av populationen 

som utgör urvalsramen (Bryman & Bell, 2011, s.190). En urvalsram är en lista över alla enheter 

som ingår i populationen som gör det möjligt för forskarna att välja ut de önskade egenskaperna 
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som ska undersökas (Denscombe, 2014, s.68). Stockholmsbörsen delar in företagen utifrån 

börsvärden i tre olika urvalsramar, Small Cap, Mid Cap och Large Cap (Nasdaq, 2018). Denna 

studie väljer att undersöka Large Cap eftersom att skribenterna vill undersöka de företagen med 

störst börsvärde på den svenska marknaden. Anledningen till att studien avgränsar sig till Large 

Cap är för att dessa företag anses vara mer benägna att visa sitt hållbarhetsarbete (Fiss och 

Zajac, 2006). Åren 2015 och 2016 valdes för att få den mest aktuell data av frivillig 

hållbarhetsredovisning som möjligt. Det är också i enlighet med Gamerschlag, Möller & 

Verbeeten (2011) som undersöker en flerårsperiod. 

 

3.3.1 Bortfall 
 

Ett bortfall i studien kommer att ske ifall företagen i urvalsramen på Large Cap inte publicerar 

en hållbarhetsrapport eller årsredovisning som inkluderar en hållbarhetsrapport mellan åren 

2015-2016. Studien kommer även endast att använda företag som upprättar en 

hållbarhetsredovisning på engelska då ordlistan som studien utgår från innehåller engelska 

begrepp, om detta inte är fallet kommer ett bortfall av det företaget att ske. Vidare sker det 

ytterligare bortfall när företaget mellan åren har haft fission eller fusion. 

 

Efter att ha undersökt om företagen uppfyller kraven har ett bortfall på fyra företag uppkommit 

av totalt 94 företag på Large Cap som samlades in den 14 april 2018. Bortfallet bestod av Arjo, 

Bonava, Essity och Munters Group. Arjo var fram till 2017 en del av Getinge och har därför 

ingen egen rapport att tillgå under åren 2015 och 2016. Samma gäller för Bonava och Essity. 

Bonava var fram till 2016 en del av NCC och Essity separerades från SCA 2017 och har därmed 

inte heller någon rapport att tillgå. Däremot för Munters Group kunde årsredovisningar på 

engelska inte hittas och företaget faller då också ut ur studiens urval. Ytterligare bortfall skedde 

av företaget Lundin Petroleum eftersom det saknades tillräckligt med observationer i den 

branschtillhörigheten.  

 

3.4 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet innebär att forskarna som grund ska komma fram till samma sak eller åtminstone 

liknande resultat om undersökningen skulle replikeras under liknande förhållanden. För att få 

en hög reliabilitet ska studien därmed vara så replikerbar som möjlig för att studiens 
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trovärdighet inte ska ifrågasättas. Det kan genomföras genom att använda variabler vilket ökar 

undersökningens reliabilitet (Eliasson, 2013, s.14–18). Reliabiliteten i denna studie kan anses 

vara relativt hög då undersökningen bygger på historisk data från företag på Large Cap som 

undersöks över en tvåårsperiod. Detta gör att stabiliteten i studien blir hög eftersom att om 

studien skulle replikeras vid ett senare tillfälle skulle resultatet bli detsamma. 

Interbedömarreliabiliteten kan också anses vara hög i denna studie då skribenterna utgår från 

den tyska studien (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011) och använder deras kategorier och 

nyckelord som instrument. Detta gör att skribenterna undgår subjektiva bedömningar genom 

att inte själva behöva översätta och tolka data till kategorier (Eliasson, 2013, s.171).  

 

Validitet är ett mått på huruvida undersökningen verkligen mäter vad den har för avsikt att 

mäta, vilket kan uppnås genom att i ett tidigt stadie av studien verkligen förstå studiens 

frågeställning (Bryman & Bell, 2011, s.62–63; Eliasson, 2013, s.16–18). Denna studie bygger 

på variabler som tar sin grund i den tyska studien men där de oberoende variablerna även har 

styrkts av andra studier (Fiss och Zajac, 2006; Ali et al., 2018). Det finns även andra och flera 

oberoende variabler för att undersöka mängden CSR-upplysningar som av andra forskare anses 

som mer relevanta (Reverte, 2009; Branco & Rodrigues, 2008; Brammer & Pavelin, 2008). 

Anledningen till att andra variabler inte har varit aktuella i denna studie motiveras av att denna 

studie avser att undersöka problemet i likhet med Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011). 

Det är även flera studier som har använt sig utav regressionsanalys som metod för att studera 

sambandet mellan studiens variabler (Brammer & Pavelin, 2008; Branco & Rodrigues, 2008; 

Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011; Reverte, 2009). 

 

Det är även viktig att skribenterna under datainsamlingen kontrollerar att rätt och sann data 

samlas in för att stärka trovärdigheten i studien (Eliasson, 2013, s.16–18). Den data som har 

samlats in och används är direkt hämtade från respektive företags offentliga årsredovisning eller 

separata hållbarhetsrapport som bidrar till en hög pålitlighet då datan kommer från primärkällor. 

Vid själva datainsamlingen har skribenterna även använt sig utav stickprov för att kontrollera 

att rätt och sann data har samlats in. Genom att ta ett stickprov på 30 stycken företag av totalt 

90 stycken företag som undersöktes kontrollerade skribenterna i denna studie att rätt data 

samlades in för att minska risken för den mänskliga faktorn och att fel data har samlats in 

(Bryman & Bell, 2011, s.65).   
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3.5 Datainsamling 

 

Datainsamling kan antingen bestå av primärdata eller sekundärdata. Primärdata innebär att ny 

data samlas in direkt från verkligheten för att sedan appliceras i studien. Sekundärdata innebär 

att datan som studeras kommer från tidigare tillfällen, men som även är relevant för den aktuella 

frågeställningen (Dahmström, 2011). Nackdelen med att använda sekundärdata kan vara att den 

framtagna datan inte stämmer överens med studiens problemställning. En annan nackdel kan 

vara att den framtagna kunskapen kan ifrågasättas om den fortfarande är aktuell (Eliasson, 

2013, s.53). I denna studie kommer primärdata vara grunden för insamling av data då all data 

kommer samlas in av skribenterna från företagens års- och hållbarhetsrapporter och från 

Retriever Business, Financial Times och Dagens Industri för att sedan appliceras. Mer ingående 

hur datainsamlingen har genomförts beskrivs under respektive variabel längre ner i 

metodkapitlet.  

 

3.5.1 Ordlista 
 

Nyckelorden i studien är tagna från Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) som upprättar 

en ordlista för att beräkna mängden CSR-upplysningar. Andra studier som också har använt sig 

utav ordlista är Tagesson, Klugman och Ekström (2013) samt Gray, Meek och Roberts (1995). 

Ordlistan i studien är uppdelad i två olika kategorier där ord kring miljö och sociala aspekter 

baserade på GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning ingår. Genom att inte värdera ord 

frångår studien därmed en subjektiv bedömning av vilka ord som är värda mer eller mindre i 

studien. Orden kommer räknas i både singular och plural samt med både amerikansk och 

engelsk stavning för att resultaten ska bli så korrekta som möjligt.  
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Tabell 1) Ordlista över nyckelord (Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 2011) 

 

MILJÖMÄSSIGA SOCIALA 
RECYCLED  EMPLOYMENT  

ENERGY CONSUMPTION EMPLOYEE TURNOVER 

BIODIVERSITY COLLECTIVE BARGAINING 

EMISSIONS  OCCUPATIONAL HEALTH 

EFFLUENTS  OCCUPATIONAL SAFETY 

WASTE TRAINING 

SPILLS DIVERSITY 

ENVIRONMENTAL IMPACT  EQUAL OPPORTUNITIES  

 HUMAN RIGHTS 

 DISCRIMINATION 

 FREEDOM OF ASSOCIATION 

 CHILD LABOR  

 FORCED LABOR  

 COMPULSORY LABOR  

 COMMUNITY 

 CORRUPTION 

 PUBLIC POLICY 

 COMPLIANCE 

 FINES 

 SANCTIONS 

 PRODUCT RESPONSIBILITY  

 CUSTOMER HEALTH 

 CUSTOMER SAFETY 

 

3.6 Multipel regressionsanalys  

 

För att beräkna all insamlad data och för att komma fram till ett resultat använder sig studien 

utav en multipel regressionsanalys. Multipel regressionsanalys används för att analysera 

sambandet mellan en kontinuerlig beroende variabel och flera olika oberoende variabler, vilket 

även denna studie avser att göra. Här tas variabler som tros påverka den beroende variabeln 

med (Edling & Hedström, 2003, s.95-96). 

 

Multipel regressionsanalys (Edling & Hedström, 2003, s.96): 

 

Yi = a + b1X1i + b2X2i + b3X3i + ... + ei 
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Vid hypotesprövning finns det alltid två typer av risker, den första risken är att förkasta en 

nollhypotes när den är sann och den andra risken är att bekräfta nollhypotesen när den är falsk. 

Vilken risk som ska anses som acceptabel bestäms med hjälp av signifikansnivån där de 

vanligaste värdena på risken är en procent eller fem procent. Om en risk på fem procent väljs 

kan vi uttala oss med 95 procent säkerhet att mothypotesen är sann, om risken är högre går det 

inte ge tillräckligt med stöd för mothypotesen (Körner & Wahlgren, 2015, s.122-123). Genom 

ett t-test går det att mäta skillnaden i mätvärdena för variablerna och standardavvikelsen för de 

uppskattade koefficienterna. För att kunna bekräfta en nollhypotes eller förkasta den brukat ett 

kritisk t-värde att beräknas. Det finns olika värden på det kritiska t-värdet beroende på om testet 

är ensidig eller dubbelsidig och vanligtvis används en tabell för att hitta det kritiska t-värdet 

(Studenmund & Johnson, 2016, s.121-123). I denna studie har en signifikansnivå på fem 

procent valts vid hypotesprövning. Alla tester har utförts i statistikprogrammet SPSS (Vejde & 

Leander, 2005, s.275).  

 

3.6.1 Beroende variabel  
 

Givet syftet med studien att undersöka om mängden CSR-upplysningar påverkas av företagens 

olika egenskaper så väljs mängden CSR-upplysningar som den beroende variabeln. Mängden 

CSR-upplysningar kommer att beräknas genom att räkna antalet nyckelord i företagens 

hållbarhetsrapporter. Nyckelorden som används återfinns i ordlistan som finns ovan. Dessa 

nyckelord och sättet att beräkna har sin utgångspunkt i en tidigare studie av Gamerschlag, 

Möller och Verbeeten (2011).  

 

För att minska risken för att storleken på företagens hållbarhetsredovisningar påverkar mängden 

CSR-upplysningar beräknas nyckelorden som ett kvotvärde. Detta är också i linje med 

tillvägagångssättet som Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) använder i sin studie. 

Studien tar därmed hänsyn till relationen mellan de nyckelord som finns i ordlistan och den 

totala mängden ord som återfinns i hållbarhetsrapporten. Kvotvärdet beräknas genom att ta 

totala antalet nyckelord som finns i hållbarhetsrapporten dividerat med totala antalet ord.  

 

Beräkning av kvotvärdet: 

(Totala miljönyckelord + Totala sociala nyckelord) / Totala antalet ord i rapporterna  

= CSR kvotvärde 
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Vid datainsamlingen av kvoten kommer företagens årsredovisningar att användas. Vid händelse 

av att företagen har en separat hållbarhetsrapport adderades den med årsredovisningen för att 

beräkna kvoten. Det kontrolleras om den separata hållbarhetsrapporten inte överensstämmer 

helt med den som återfinns i årsredovisningen för att undvika att samma ord adderas två gånger. 

Med det menas att årsredovisningarna enbart adderades med hållbarhetsrapporten om den 

separata hållbarhetsrapporten skilde sig åt från den som är inkluderad i själva årsredovisningen. 

Detta är även i enlighet med Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) som adderade 

årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. För att beräkna antalet totala ord i års- och 

hållbarhetsrapporterna kommer programmet PractiCount att användas och för att beräkna 

antalet nyckelord i respektive års- och hållbarhetsrapport används Adobe Acrobat Pro. 

 

3.6.2 Oberoende variabler  
 

De oberoende variablerna och företagsfaktorerna i denna studie är tagna i enlighet med tidigare 

undersökningar inom ämnet (Branco & Rodrigues, 2008; Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 

2011; Reverte, 2009). I denna studie kommer egenskaperna företagens synlighet, lönsamhet 

och ägarstruktur att vara de oberoende variablerna. 

 

3.6.2.1 Lönsamhet 
 

Företagens lönsamhet kommer att mätas genom nyckeltalet räntabilitet på totalt kapital (ROA). 

ROA är ett av de mest vedertagna måtten för att beräkna företags lönsamhet och det har använts 

i flertal tidigare studier där kopplingen mellan lönsamhet och hållbarhet har undersökts (Branco 

& Rodrigues, 2008; Clarkson et al., 2013; Eccles et al., 2014; Reverte, 2009).  

 

ROA beräknas i studien på följande sätt (Öberg, 2017). Vilket även är i enlighet med Branco 

och Rodrigues (2008): 

 

Räntabilitet på totalt kapital (%) = Resultat efter finansiella intäkter / Totala tillgångar 

 

3.6.2.2 Företagets synlighet 
 

Företagets synlighet är nära relaterad till den uppmärksamhet som företag får i medier. 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011) använder i sin studie Tysklands viktigaste 
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nyhetsföretag inom näringslivsområdet för att mäta företagets synlighet. Vid datainsamlingen 

av variabeln synlighet kommer antalet träffar att räkna som företaget får på Dagens Industri 

(DI) när en sökning på företagets namn genomförs. Detta i enlighet med Gamerschlag, Möller 

och Verbeeten (2011). Dagens industri är Nordens största affärstidning med 320 000 stycken 

läsare varje dag (Orvesto Konsument 2017:1). 

 

3.6.2.3 Ägarstruktur  
 

Ägarstrukturen i företagen kommer i studien att mätas med nyckeltalet free float i enlighet med 

Gamerschlag, Möller och Verbeeten (2011). Free float är den mängd aktier som är tillgängliga 

för allmänheten och definieras som de totala antal aktier minus aktier som är begränsande för 

handel. Aktier som är begränsade från handel kallas stabila aktieinnehav och inkluderar andelar 

som innehas av insiders, moderföretag för kontroll av dotterbolag, aktier som innehas av staten 

samt andelar mellan företag (Wang & Xu, 2007). 

 

Free float uttrycks i studien av förhållandet mellan aktier tillgängliga för allmänheten och totalt 

antal aktier i företaget och beräknas på följande sätt: 

 

Free float (%) = Antal aktier tillgängliga för allmänheten / Totala antal aktier 

 

Informationen kommer att tas från hemsidan Financial Times som är en av världens ledande 

media - och nyhetsorganisationer (Financial Times, 2018). Informationen som studien kommer 

att använda sig av hämtar Financial Times från företaget Thomson Reuters. Thomson Reuters 

är en organisation som arbetar med att levererar data och informationstjänster till främst fyra 

branscher: finans, skatt och redovisning, juridisk samt nyheter och media (Thomson Reuters, 

2018).  

 

3.6.3 Kontrollvariabler 
 

En multipel regressionsanalys analyserar variationen i den beroende variabeln. För att analysen 

ska kunna bli så realistisk som möjligt krävs det att sambandet mellan den beroende variabeln 

och ett antal kontrollvariabler studeras (Körner & Wahlgren, 2015). Kontrollvariabler i studien 

är väl övervägda och med stöd från tidigare undersökningar har två variabler valts; 

branschtillhörighet och storlek. Dessa kontrollvariabler är vanligt förekommande i studier inom 
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samma granskningsområde (Branco & Rodrigues, 2008; Gamerschlag, Möller & Verbeeten, 

2011; Reverte, 2009). 

 

3.6.3.1 Storlek  
 

Stora företag tenderar att vara mer utsatta för politiska och samhälleliga påtryckningar och är 

under ständig granskning av såväl nyhetsmedier som av allmänheten (Gray, Meek & Roberts, 

1995). Stora företag lämnar därmed mer information kring hållbarhet för att visa att de är 

legitima (Brammer & Pavelin, 2008). Tidigare studier bekräftar att storleken på företag 

påverkar mängden hållbarhetsinformation (Cormier & Gordon, 2001; Gray, Meek & Roberts 

1995; Patten, 1991). 

 

Storleken på företagen kommer att beräknas med två olika mått i linje med Gamerschlag, 

Möller och Verbeeten (2011). Dessa två mått är värdet på totala tillgångar och antalet anställda 

i företagen. De väljer att använda två mått på storlek på grund av att de förväntas att på olika 

sätt påverka mängden CSR-upplysningar i kategorierna miljömässigt och socialt. Totala 

tillgångar har använts i en mängd andra studier som mått på företagens storlek där bland annat 

Branco och Rodrigues (2008), da Silva Monteiro och Aibar-Guzmán (2010) samt Waddock och 

Graves (1997) är några av dessa forskare. Totala tillgångar antas sannolikt ha en påverkan på 

mängden miljömässiga upplysningar och antalet anställda beräknas kunna vara kopplad till 

mängden sociala upplysningar som företaget publicerar (Gamerschlag, Möller och Verbeeten, 

2011). 

 

3.6.3.2 Branschtillhörighet 
 

Trycket från både intressenter och regeringar varierar stort utifrån i vilken bransch ett företag 

har sin verksamhet (Brammer & Millington, 2006). Företag i branscher med stor miljöpåverkan 

får större uppmärksamhet från miljöorganisationer. Dessa organisationer försöker påverka både 

politiker och allmänheten att införa kostnader för företag med dåligt hållbarhetsarbete för att 

influera företagens miljöpåverkan. Företag i miljöutsatta branscher har därför mer incitament 

att visa mer information kring sitt hållbarhetsarbete för att i förebyggande syfte minska 

eventuella framtida kostnader (Deegan & Gordon, 1996). Tidigare studier bekräftar att 

branschtillhörighet påverkar mängden hållbarhetsinformation som företagen visar (Adams, Hill 

& Roberts 1998; Gray, Meek & Roberts 1995; Patten, 1991; Reverte, 2009). 
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För att klassificera in företagen i en branschtillhörighet har studien använts sig av Nasdaqs 

OMX Stockholm (2018) kategorisering av företagens tillhörighet på börsen. Här finns det tio 

olika branschkategorier; Oil & Gas, Materials, Industrials, Consumer goods, Consumer 

services, Health Care, Telecommunications, Utilities, Financials och Technology. Eftersom 

branschtillhörighet är en icke-numerisk variabel har den i denna studie omvandlats till en 

dummyvariabel för att på så sätt kunna mätas (Edling & Hedström, 2003). En dummyvariabel 

är en numerisk kodad variabel som brukar användas för att markera kategorier. I denna studien 

delas kategorierna upp i “ja” och “nej” om företaget tillhör en av de respektive nio branscher. 

Om “ja” = 1 om “nej” = 0 (Vejde & Leander, 2005).  

 

3.6.4 Modell 
 

Studiens modell ser ut enligt följande:  

 

Mängden CSR-upplysningar = a + 1Lönsamheti + 2Synligheti + 3Ägarstrukturi + 

4Storlek1
i + 5Storlek2

i + 6Branschtillhörigheti + ei 

 

3.6.5 Korrelation 
 

För att kunna förklara ett orsakssamband mellan variablerna kan studiens insamlade data testas 

för korrelation (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007, s.451). Korrelation beskriver i hur hög 

grad variablerna samvarierar och brukar i statistiken uttryckas som korrelationskoefficienten. 

En korrelationskoefficient gör det möjligt att kvantifiera styrkan i ett linjärt förhållande mellan 

variablerna. Enligt Befring (1992) ska korrelationskoefficienten uppnå ett värde mellan +1 till 

-1, där +1 = perfekt positiv korrelation och där -1 = perfekt negativ samvariation. 

Korrelationskoefficienten kan även vara 0 vilket innebär att variablerna är oberoende av 

varandra. Studien har genomfört en korrelationsanalys utifrån den grundläggande metoden 

Pearsons r, även kallad för produktmomentkorrelation, för att beräkna korrelationskoefficienten 

(Befring, 1992, s.117-119). Saunders, Lewis och Thornhill (2007) menar om studiens variabler 

innehåller kvantifierbara data bör Pearsons r användas för att bedöma styrkan i det linjära 

sambandet.  
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3.6.5.1 Multikollinearitet 
 

Multikollinearitet föreligger när två eller flera oberoende variabler i regressionsanalysen är 

korrelerade med varandra i hög grad. Om det föreligger multikollinearitet i datamaterialet kan 

det bli besvärligt eftersom att multikollinearitet leder till att skattningarna av 

regressionskoefficienterna blir mindre pålitliga. Detta medför att det blir svårt att hålla isär 

effekterna av de två variablerna på den oberoende variabeln (Edling & Hedström, 2003, s.145). 

För att utesluta att multikollinearitet förelåg mellan de oberoende variablerna använde vi oss av 

korrelationsmatrisen där gränsvärdet dras vid 0,8-0,9, i de fall när värdet överstiger gränsvärdet 

föreligger multikollinearitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s.364-366). Ifall 

korrelationsmatrisen visar på multikollinearitet så ska ett VIF-test (Variance Inflation Factor) 

genomföras för att undersöka risken för multikollinearitet ytterligare. VIF måttet anger det antal 

gånger samvariationen mellan de oberoende variablerna förstorar medelfelet för den skattade 

regressionskoefficienten (Djurfeldt & Barmark, 2009, s.277). 
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4. Resultat 

 

Resultatkapitlet sammanställer studiens all insamlade data. Först ges en redogörelse för den 

beskrivande statistiken för att få en överblick över företagen med hjälp av tabeller. Därefter 

presenteras de resultat för hypoteserna som korrelations - och regressionsanalysen genererat.  

 

4.1 Beskrivande statistik  

 

Av de totalt 90 stycken företag på Stockholmsbörsens Large Cap lista som studerats publicerar 

26 stycken av de separata hållbarhetsrapporter och resterande företag har egna avsnitt avsedda 

för hållbarhetsarbetet inkluderade i årsrapporten. Omfattningen av hållbarhetsredovisningen 

varierar kraftigt mellan företag både för företag med separata rapporter samt inkluderade.  

 

I tabell 2 har all beskrivande statistik avrundats till tre decimaler. CSR-kvoten som är högst upp 

i tabellen har multiplicerats med 1 000 för att ge läsaren en mer lättöverskådlig blick och skapar 

en lättare förståelse. Lägg märke till att totala tillgångar visas i tusentals kronor (tkr) och att 

både lönsamhet och aktieägarstruktur visas i decimaltal.  

 

Tabell 2) Deskriptiv statistik 

  N Min Max Medelvärde Standardavvikelse  

CSR-KVOT 180 0,265 21,449 5,167 5,969 

Synlighet (Antal träffar) 180 82 26116 3611,278 5109,691 

Lönsamhet (ROA) 180 -0,174 0,78 0,085 0,119 

Ägarstruktur (Free float) 180 0,029 1 0,768 0,218 

Storlek (Antal anställda)  180 17 282028 16492,133 35476,167 

Storlek (Totala tillgångar)  180 303584 6194084534 198902189,65 758651380,232 

 

I stapeldiagrammet visas en jämförelse på omfattningen som CSR-kvoten har mellan åren 

2015 och 2016, se diagram 1. Det går att utläsa av stapeldiagrammet med hjälp av de orangea 

och gråa staplarna att företagen på Large Cap hållbarhetsredovisar mer sociala än 

miljörelaterade nyckelord. Läsaren ska utläsa diagrammet med en viss försiktighet eftersom 

att det är värt att notera att denna studie undersökt totalt åtta stycken miljönyckelord medans 

de sociala nyckelorden är 23 stycken. De blåa staplarna visar den totala mängden CSR-

upplysningar som har beräknats med hjälp av kvoten. Det har skett en minskning av den totala 
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mängden nyckelord mellan åren 2015 och 2016. År 2015 var den totala mängden nyckelord 

492 stycken och år 2016 var den totala mängden nyckelord 437 stycken.  

 

Figur 5) Diagram 1 visar en jämförelse på omfattningen av CSR-kvoten har mellan åren 2015-2016 uppdelade i 

totala mängden CSR-upplysningar och mängden miljö- och sociala nyckelord.  

 

 

De branscher som redovisar mest respektive minst CSR-upplysningar i offentliga rapporter 

mätt i medelvärde illustreras av tabell 3, här visas CSR-kvoten samt miljömässiga och sociala 

upplysningar separat. Branschen Oil & Gas har tagits bort då branschen endast representeras 

av ett företag i denna branschtillhörighet vilket gav ett skevt resultat. Branschen Oil & Gas har 

tagits bort då det saknas tillräckligt med observationer. Branschen som redovisar mest totala 

CSR-upplysningar är Basic Materials och branschen med totalt minst CSR-upplysningar i 

offentliga rapporter är Health Care företagen. Studien har även undersökt miljö respektive 

sociala CSR-upplysningar för de specifika branscherna var för sig för att bedöma om vissa 

branscher väljer att redovisa mer eller mindre av dessa två. Som tabellen nedan visar redovisar 

Basic Materials företagen både mest miljömässiga och sociala CSR-upplysningar och Health 

Care är den bransch som återigen redovisar minst miljö och sociala CSR-upplysningar bland 

branscherna sinsemellan.  
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Tabell 3) Medelvärde för CSR-kvot per bransch 

  CSR-Kvot Miljö kvot Social kvot 

Consumer goods 14,46 6,77 7,68 

Industrials 10,5 3,94 6,55 

Basic Materials 24,46 12,23 12,22 

Health Care 3,03 0,71 2,31 

Finacials 5,49 1,33 4,15 

Consumer services 6,09 2,12 3,97 

Tecnologi 16,5 5,91 10,58 

Telecommunecations 11,24 2,88 8,36 

Oil & Gas - - - 

 

4.2 Korrelationsanalys 
 

Tabell 4 visar korrelationen för studiens beroende variabler CSR-kvoten, oberoende variablerna 

och kontrollvariablerna. Korrelationsanalysen påvisar ingen indikation för multikollinearitet 

mellan variablerna, då inget värde överstiger 0,8. Dock för att säkerställa helt att inge 

multikollinearitet förekommer genomfördes ändå ett VIF-test för alla variabler. Resultatet av 

testet visar att alla värden ligger under 2,5. Vilket innebär att VIF-testet inte heller tyder på att 

det föreligger multikollinearitet mellan de oberoende variablerna då det kritiska värdet är på 

2,5. Därför kan multikollinearitet uteslutas (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s.366). 

 

Med undantag från lönsamhets variabeln visar korrelationsanalysen på en positiv korrelation 

mellan CSR-kvoten och de andra oberoende variablerna. Där har synlighet en korrelation på 

0,312 och ägarstruktur på 0,230, bägge med en signifikansnivå på 0,01. Även kontrollvariabeln 

storlek, både för antal anställda och totala tillgångar, uppger en positiv korrelation men att den 

korrelationen är väldigt svag. Det går också att avläsa att branschen Basic Materials har en 

relativt stark korrelation och att Healthcare och Financials har en negativ korrelation till CSR-

upplysningar. 

 

 

 

 

 

 



 36 

Tabell 4) Pearsons korrelationsmatris 

 

 

 

Korrelation signifikant på 0.05 nivån = * 

Korrelation signifikant på 0.01 nivån = ** 
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4.3 Regressionsanalys 

 

Medan den beskrivande statistiken och korrelationsanalysen ger viss insikt av information kring 

relationerna mellan variablerna är vi i enlighet med studiens syfte intresserade av deras 

gemensamma effekter. Regressionsanalysen är verktyget som används för att uppskatta dessa 

effekter och i tabell 5 presenteras studiens huvudresultat. I regressionsanalysen har 

branschvariabeln Oil & Gas tagits bort då denna bransch bara har två observationer.  

 

Tabell 5) Regressionsanalys  

  Koefficienten Standard fel t Sig. 

(Constant) -0,797 1,503 -0,531 0,596 

Synlighet (Antal träffar) 0,000 0,000 2,743 0,007** 

Lönsamhet (ROA) -1,064 3,463 -0,307 0,759 

Ägarstruktur (Free float) 3,329 1,959 1,699 0,041* 

Storlek (Antal anställda) 0,000 0,000 -0,218 0,828 

Storlek (Totala tillgångar) 0,000 0,000 -0,138 0,891 

Consumer goods 4,420 1,390 3,180 0,002** 

Industrials 2,157 1,131 1,907 0,058 

Basic Materials 9,610 1,444 6,656 0,000** 

Health Care -1,242 1,779 -0,698 0,486 

Finacials -4,295 2,009 -2,137 0,034* 

Consumer services 1,372 1,438 0,954 0,341 

Tecnologi 4,295 2,009 2,137 0,034* 

Telecommunecations 1,878 1,942 0,967 0,335 

          

R = 0,608   R-Square = 0,369   Justerat R-Square = 0,320     
 

Signifikant på 0.05 nivån = * 

Signifikant på 0.01 nivån = ** 

 

Förklarandegraden, justerat R-Square för regressionen är 0,320 vilket innebär att 32 procent 

av variationen i CSR kvoten förklaras av de oberoende variablerna lönsamhet, synlighet, 

ägarstruktur, storlek och bransch. 

 

Tabell 5 redogör för de oberoende variablernas effekt på mängden CSR-upplysningar. Det 

konstateras att lönsamhet har en signifikans på (p > 0,05) vilket gör att studien inte kan bekräfta 

att hypotes 1 har en positiv påverkan på mängden CSR-upplysningar. Däremot kan både 
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hypotes 2 och 3 bekräftas av resultatet från regressionsanalysen. Här har synlighet en 

signifikans på (p < 0,01) och ägarstruktur en signifikans på (p < 0,05). Av regressionsanalysen 

framgår det att ägarstrukturen har en rätt stor påverkan på CSR-upplysningarna där 

koefficienten visar att en enhets ökning i ägarstrukturen ger en ökning på 3,329 i CSR-kvoten. 

Företagets synlighet har inte en lika stor påverkan som ägarstrukturen men här ger en enhets 

ökning på synligheten en ökning på CSR-kvoten med 0,0002. 

 

Resultaten visar att kontrollvariabeln storlek, både antalet anställda och totala tillgångar, inte 

kan bevisas ha en påverkan på mängden CSR-upplysningar i denna studie. Där bägge storlek 

variablerna har en signifikans långt över (p > 0,05). Regressionsanalysen visar på signifikant 

samband mellan branscherna där till exempel företagen i branschtillhörigheten Basic Materials 

visar på en stark signifikans under en procentsnivå med en stor koefficient på 9,61. Detta 

innebär att om företagen tillhör branschen Basic Materials så kommer det en ökning på CSR-

kvoten med 9,61 att ske. Däremot ser vi också tydligt att företagen i branschtillhörigheten 

Financials visar på negativ koefficient med signifikansnivå under fem procent. 
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5. Analys 
 

I analysdelen kommer de empiriska resultatet att analyseras med utgångspunkt i de teorier och 

tidigare forskning som lyfts fram i den teoretiska referensramen. Första delen i avsnittet berör 

studiens tre hypoteser som kommer att presenteras och analyseras var för sig. Andra delen i 

avsnittet analyserar de valda kontrollvariabler storlek och branschtillhörighet.  Avslutningsvis 

genomförs en jämförelse mellan det empiriska resultatet från denna studie och det empiriska 

resultatet från den tyska studien av Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011).  

 

5.1 Hypoteser 
 

5.1.1 Lönsamhet 
 

Många studier, likväl denna, har haft hypoteser och teorier om att lönsamhet ska vara en faktor 

som positivt påverkar mängden CSR information i företags offentliga rapporter. Studiens 

korrelation mellan lönsamhet och mängden CSR information visar istället på ett negativt 

samband, vilket går emot H1. Även regressionsanalysen uppvisar en negativ koefficient och en 

allt för hög signifikans och studien kan därmed inte bekräfta H1. Resultatet från studien kan 

med andra ord inte stödja mycket tidigare forskning av bl.a. Watson et. al (2002) som menar 

att företag som har hög lönsamhet tenderar att ge ut mer frivillig information. Studiens resultat 

är istället i enlighet med Reverte (2009) och Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011) vilket 

inte heller hittar ett signifikant samband i sina studier.  

 

Legitimitetsteorin hade varit en teori som med störst sannolikhet skulle kunna ha förklarat 

varför företag med hög lönsamhet skulle frivilligt gett ut mer CSR information. Enligt forskarna 

Legendre och Coderre (2013) och Watson et. al (2002) skulle en högre lönsamhet kopplas till 

en högre grad av utsatthet för granskning och synlighet och därmed skulle vara mer benägna 

att redovisa mer information för att då anses som mer legitima. Men detta är då inget som 

studien kan bekräfta.  

 

Att studien inte finner något samband mellan lönsamhet och mängden CSR-upplysningar skulle 

kunna förklaras med hjälp av forskarna Lin, Yang och Liou (2009). De har genom tidigare 

forskning konstaterat att det har genomförts en hel del studier som har försökt att undersöka 

sambandet mellan CSR och lönsamhet. Utifrån de empiriska resultaten är det svårt att beskriva 
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riktningen på sambandet i och med att sambandet har antagit alla former, positivt, negativt och 

neutralt. Forskarna redogör i studien för varför negativa samband mellan CSR och företagets 

lönsamhet kan förekomma i resultatet. Ett negativt samband kan bero på att företag som aktivt 

arbetar med CSR ökar också sina omkostnader vilket resulterar istället i en ekonomisk börda 

för företaget snarare än vinst. Att ta ett socialt ansvar ökar därmed risken för att prioritera socialt 

ansvar framför huvudmålet som är vinstmaximering. Med andra ord så ställs intressenternas 

intressen mot varandra. Intressena mellan att minska vinsten för ägare genom att lägga pengar 

på att sammanställa och publicera en hållbarhetsredovisning och styrkan att satsa på att vara 

legitim i samhällets ögon. Det är en balansgång som varje företag får göra. Ett alternativt synsätt 

skulle kunna vara att intressenter helt enkelt inte ställer tillräckligt med krav på 

hållbarhetsredovisning eftersom att intressenter inte efterfrågar mer CSR information 

(Westermark, 2013, s.258).  

 

5.1.2 Företagets synlighet 
 

Resultatet från studien stödjer många tidigare undersökningar, att företag ökar mängden CSR-

upplysningar vid en ökad synlighet i media. Korrelationsanalysen finner en positiv korrelation 

till mängden CSR-upplysningar som företaget ger ut. Från regressionsanalysen kan det påvisas 

att synlighet också har positivt samband med CSR-upplysningar med en väldigt stark 

signifikansnivå. Detta gör därför att studien kan bekräfta H2. 

 

Det finns tidigare forskning som likt denna studie påträffar ett samband mellan variabeln 

synlighet och mängden hållbarhetsredovisning (Branco & Rodrigues, 2008; Gamerschlag, 

Möller & Verbeeten, 2011; Reverte, 2009). Detta till skillnad från Brammer och Pavelins 

(2008) studie som konstaterade att företags synlighet inte har en påverkan på hur mycket 

frivillig hållbarhetsredovisning som företaget förmedlar.  

 

Alla teorier i den teoretiska referensramen stödjer det empiriska resultatet och kan förklara 

varför resultatet finner ett positivt samband mellan företagets synlighet och mängden CSR-

upplysningar. Studien ser sambandet i enighet med Brammer och Millington (2006) att företag 

ökar mängden CSR information för att de är socialt känsliga vilket kan förklaras utifrån 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Företag reagerar på att media försöker synliggöra deras 

sociala ansvar inför deras intressenter genom att öka mängden CSR-upplysningar. Anledningen 

till det är av bland annat intressentrelaterade skäl, att företag försöker tillgodose de olika krav, 
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förväntningar och behov som intressentgrupper har (Westermark, 2013, s.256). Företagets 

synlighet skapar press från företagets intressenter vilket även forskarna Ali et al. (2018) 

konstaterade i deras studie som förklarar varför företag är benägna av att avslöja mer CSR 

information. Ökad synlighet kan även rubba företagets legitimitet vilket kan förekomma när 

media påverkar intressenternas uppfattningar kring företaget. Brown & Deegan (1998) har 

konstaterat att vid negativ mediauppmärksamhet kommer företag skydda sin legitimitet för att 

överensstämma med samhällets förväntningar. Samhällets förväntningar förändras däremot 

över tiden då legitimitet är en social konstruktion baserad på kulturella normer. Företag som 

vill uppfattas som legitima måste därför hela tiden överensstämma med samhällets sociala 

normer, värderingar och förväntningar (Deegan & Unerman, 2013). Företagen som undersökts 

i studien kan därför känna sig tvingade att hållbarhetsredovisa för att undvika att samhällets 

förväntningar och företagets arbete för hållbarhet inte överensstämmer och hot mot företagets 

legitimitet uppstår. Även Reverte (2009) förklarar att legitimitetsteorin är den mest relevanta 

teorin för att förklara varför företag som syns mycket i media hållbarhetsredovisar mer. Företag 

rapporterar därför främst för att visa att de arbetar med hållbarhetsarbete inom ramen för vad 

som anses acceptabelt enligt intressenterna förväntningar utifrån vilken verksamhet som 

bedrivs.  

 

Att de företag som ständigt är synliga tillhandahåller mer CSR information kan även förklaras 

med hjälp av Agent – och principalteori. Företag som ofta är i medias strålkastarljus 

tillhandahåller förmodligen mer information för att minska informationsasymmetrin och 

därmed upprätthålla ett gott rykte bland sina intressenter. För de företag som däremot 

undanhåller känslig information för intressenterna så kommer risken för att en skandal ska 

uppstå att öka. Massmedia är ett av kontrollorganen som försöker minska 

informationsasymmetrin genom att just synliggöra och avslöja om företag undanhåller 

information för allmänheten (Poth & Selck, 2009). Att då återkommande nämnas i media ger 

företag starka incitament att aktivt arbeta med att minska informationsasymmetrin för att 

undvika en besvärlig sits. Detta stärker därmed Cui, Jo & Na (2016) studie som menar att 

företag som ständigt är övervakade bör tillhandahålla mer CSR-information. 

 

5.1.3 Ägarstruktur  
 

I resultatet presenteras en positiv korrelation mellan ägarstruktur med spritt ägande och 

mängden CSR-upplysningar, vilket är i enlighet med H3. Det går även att avläsa från 
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regressionsanalysen att studien finner ett signifikant positivt samband mellan variablerna vilket 

ger stöd och bekräftar studiens H3.  

 

Liknande resultat kring ägarstruktur som denna studie kommer fram till går även att se i andra 

studier inom samma område. Reverte (2009) finner också i sin studie ett signifikant samband 

på att företag med mindre koncentrerat ägande bidrar till mer CSR relaterad information som 

lämnas ut av företaget. Både Ghazali (2007) och Chau och Gray (2002) finner liknande resultat.  

 

På grund av den informationsasymmetri som kan uppstå mellan företagsledning och ägare så 

kan företagsledningen undanhålla viss information och utnyttja det för sin egna personliga 

vinning på ägarnas bekostnad. Agent – och principalteori menar att företagsledningen, agenten 

i detta fallet, ofta har andra mål än ägarna vilket ger dem små incitament att ge ut information 

(Schmidt, 2016). Detta är främst i företag med stora aktieägare där de ofta sitter i styrelsen och 

då normalt får informationen på annat sätt än genom rapporter (Chen, Chen & Cheng, 2008). 

Studiens resultat menar dock på att företag med spritt ägande bör vilja minska 

informationsasymmetrin genom att öka mängden CSR-upplysningar. Företag med spritt ägande 

strävar efter att minska informationsasymmetrin mellan företaget och ägare. Eftersom att dessa 

investerare inte har lika mycket insikt i företaget som företag med mer kompakt struktur och 

stora ägare. De kräver därför mycket mer information vilket bidrar till ökad efterfrågan och ett 

högt tryck på företagsledningen på informationen och företaget förväntas då att minska 

informationsasymmetrin. Detta resulterar då i, som Chau och Gray (2002) och Reverte (2009) 

samt denna studien kommer fram till, att enligt teorin om informationsasymmetri kommer 

företag med spritt ägande sannolikt öka mängden frivillig information som avslöjas för att 

minska informationsgapet.  

 

5.2 Kontrollvariabler 
 

Resultatet från den första kontrollvariabeln gör att inga generaliseringar kring huruvida 

företagsstorlek har en påverkan på mängden CSR information som företaget ger ut kan göras. 

Studien kan därför inte stödja tidigare forskning av Cormier & Gordon (2001), Gray, Meek och 

Roberts (1995) och Patten (1991). Brammer och Pavelin (2008) menar också att stora företag 

lämnar mer information kring hållbarhet för att visa att de är legitima, men det är en teori som 

inte kan stödjas med hjälp av denna studie. Den troligaste förklaringen till att 

regressionsanalysen visar en signifikansnivå på (p > 0,05) är att kontrollvariabeln storlek 
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förmodligen inte är linjär vilket även skulle förklara den otroligt låga koefficienten och 

standardfel i tabell 5. Ett linjärt samband skulle innebära att vid varje ytterligare person som ett 

företag anställer skulle det ge en positiv effekt på CSR kvoten. Men i verkligheten så avtar 

kurvan, det finns en punkt där det inte är lönsamt längre för ett företag att anställa fler personer 

och där kurvan avtar.  

 

Resultatet från den andra kontrollvariabeln visar att branschtillhörighet har viss betydelse för 

mängden hållbarhetsinformation som företagen frivilligt lämnar ut. Att korrelationsanalysen 

visar en negativ koefficient av branschen Financials skulle kunna bero på att denna bransch inte 

har en så stor miljöpåverkan på samhället i stort och att intressenterna av den anledningen inte 

kräver lika mycket information kring företagets hållbarhetsarbete. Enligt följande studier 

(Patten, 1991; Deegan & Gordon, 1996; Reverte, 2009) har branscherna Consumer Goods, 

Basic Materials och Industrials varit mer utsatta för granskning på grund av sin miljöpåverkan. 

Vilket även denna studie kan ge stöd till då resultaten är likvärdiga. Regressionsanalysen visar 

att Consumer Goods är signifikans på en-procentsnivån, Basic Materials också på en-

procentsnivån samt Industrials på en tio-procentsnivå. 

 

Patten (1991) och Deegan & Gordon (1996) menar att företag i specifika branscher upplever 

en större press från samhället vilket leder till en högre grad av information för att behålla sin 

legitimitet. Görs antagandet att företagets legitimitet är mer utsatt i branscher med högre 

miljöpåverkan skulle resultaten dessutom stödja Patten (2002) som i sin studie menar att 

frivillig redovisning förklaras av det upplevda hotet mot företagets legitimitet. Att 

branschtillhörighet påverkar mängden hållbarhetsinformation kan då genom resonemanget 

ovan därför förklaras med hjälp av legitimitetsteorin. 

 

5.3 Jämförelse med Gamerschlag, Möller och Verbeeten  
 

Då denna studie har tagit mycket inspiration från studien gjord av Gamerschlag, Möller & 

Verbeeten (2011) bör en jämförelse mellan dessa två göras. Resultaten från studien påminner 

mycket om resultaten som återfinns i den tyska studien. Båda studierna hittar signifikanta 

samband i de oberoende variablerna synlighet och ägarstruktur men inte i lönsamhets variabeln. 

Studierna skiljer sig främst angående kontrollvariablerna. Vår studie kan inte bevisa ett 

signifikant samband i företagsstorlek, något som den tyska studien kan och branscherna skiljer 

sig lite emellan men i det stora hela väldigt liknande resultat även där. Detta kan bero på att 
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företag på den svenska och tyska marknaden har liknande företagsstrukturer. Båda länderna 

kännetecknas av kontinentaleuropeisk redovisningspraxis vilket kan vara en av anledningarna 

till så pass liknande resultat (Kvaal & Nobes, 2010). Studien av Gamerschlag, Möller & 

Verbeeten (2011) vilar mot den politiska kostnadsteorin vilket vi i denna studie valde att inte 

göra för att få ett annat perspektiv av studien. Vi valde därför legitimitetsteorin, intressentteorin 

och informationsasymmetri. Utifrån deras resultat menar de att företag tycks lämna information 

om sitt CSR arbete för att minska den potentiella risken för tilläggsregleringar, skatter, 

konsumentbojkott andra åtgärder som kan påverka företaget negativt. Medan vi menar utefter 

våra teorier att företag hållbarhetsredovisar främst för att visa sig legitima, vilket förklaras med 

hjälp av resultaten. 
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6. Slutsatser och diskussion 
 

I detta avsnitt sammanställs studien, har studien uppnått sitt syfte? Har studien besvarat 

problemformuleringen och dragit relevanta slutsatser? Tre hypoteser presenteras var för sig 

för att sedan dra slutsatser baserade på studiens problemformulering. Som sedan avslutats 

med kritik och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Sammanfattning och slutsatser  
   

Studien har genom en kvantitativ metod studerat börsnoterade företag på Large Cap och 

undersökt om det finns ett samband mellan företagets lönsamhet, synlighet samt 

aktieägarstruktur och mängden CSR-upplysningar. Med hjälp av den teoretiska referensramen 

och tidigare studier har vi analyserat dessa olika företagsfaktorers påverkan. Skribenterna har 

utgått samt tagit inspiration från en studie som har genomförts i Tyskland av forskarna 

Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011) och styrkt studien med tidigare forskning för att 

formulera studiens tre hypoteser. Med hjälp av korrelations - och regressionsanalys studerades 

ett linjärt samband för varje variabel var för sig och tillsammans. För att besvara 

frågeställningen har vi använt oss utav tre hypoteser, där två av tre hypoteser kan bekräftas.  

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar i svenska börsnoterade 

företag och högre lönsamhet  

 

Vi kan inte bekräfta H1. Det finns inte ett statistiskt signifikant samband mellan mängden CSR-

upplysningar och lönsamhet. Med resultatet från regressionsanalysen kan vi därmed inte stödja 

tidigare studier som menar att mängden CSR-upplysningar påverkas av företagets lönsamhet.  

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar i svenska börsnoterade 

företag och dess synlighet  

 

Vi kan bekräfta H2. Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan mängden CSR-

upplysningar och synlighet. Medias uppmärksamhet spelar en roll huruvida företag väljer att 

att redovisa mer hållbarhetsinformation i sina offentliga rapporter.  
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H3: Det finns ett positivt samband mellan mängden CSR-upplysningar i svenska börsnoterade 

företag och spritt ägande.  

 

Vi kan bekräfta H3. Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan mängden CSR-

upplysningar och ägarstruktur. Resultatet tyder på att företag med en spridd ägarstruktur 

kommer förmedla mer hållbarhetsinformation än ägarstrukturer som är mer koncentrerade.  

 

6.2 Kritik  
 

Som alla empiriska studier har denna också sina begränsningar. Först och främst kan vi 

diskutera innehållet och användningen av nyckelord eftersom dessa ord är tagna ur sitt 

sammanhang. Metoden mäter bara ifall rapporterna nämner nyckelorden och inte i vilken 

kontext som de benämns och därmed mätts ingen kvalité av innehållet. Vidare kan man 

diskutera huruvida nyckelorden som är baserade på GRI:s riktlinjer verkligen fångar upp alla 

relevanta CSR aspekter. Kontrollvariabeln branschtillhörighet går också att ifrågasätta.  Även 

fast studien valde att inte ha med branschen Oil & Gas i regressionsanalysen då denna bransch 

bara representerades av ett företag så var det 3 branscher som bara representerades av 4 

respektive 5 företag.  

 

Det går även att diskutera huruvida måttet för lönsamhet i studien har för påverkan på resultatet. 

Antalet sätt att mäta lönsamhet är många, nyckeltalen ROA, ROE och ROIC är bara några, men 

också bland de vanligaste. Då alla företag verkar i olika branscher och har olika verksamheter 

så kommer de av naturliga skäl ha olika mängd tillgångar, vilket påverkar nyckeltalet ROA som 

används i studien. Reverte (2009) och Delgado-Márquez et. al (2017) använder bägge 

nyckeltalet ROA och kommer fram till olika resultat, vilket kan tyda på att det kan finnas andra 

bakomliggande faktorer som påverkar resultatet.  

 

Företagens sociala ansvar är inte enbart uppdelade i miljö och sociala aspekter utan har även 

en etisk dimension. Den etiska dimensionen menar att företaget också har ett etiskt ansvar 

mot sina intressenter som omfattar bland annat säkrare arbetsförhållanden och rätt till 

rättvisare lön (Grey, et al., 1996). Vår studie tar enbart hänsyn till miljömässiga och sociala 

nyckelord där de etiska nyckelorden inte är inkluderade i mängden CSR-upplysningar. 

Tagesson, Klugman och Ekström (2013) har i sin studie tagit hänsyn till både miljö-, sociala- 
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och etiska nyckelord. Resultatet från den studien visade att alla tre aspekter påverkar mängden 

CSR-upplysningar.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

För att med säkerhet kunna uttala sig kring sambanden vore det lämpligt att genomföra en 

undersökning där variablerna mäts på andra sätt än i denna studie. Som nämnt i kritiken ovan 

så kan måtten för bland annat CSR-upplysningar och lönsamhet diskuteras. Det vore även bra 

att undersöka kvaliteten på innehållet i hållbarhetsrapporter då det inte är något som denna 

studie tar hänsyn till. Förslagsvis att fortsatt forskning fokuserar på kvaliteten av 

hållbarhetsredovisningen och dess samband till studiens variabler. Det skulle även vara 

intressant att undersöka den etiska dimensionen och inkludera etiska nyckelord i kvoten.  

 

Vidare så vore det intressant att genomföra en liknande studie på samma företag från och med 

året 2017 och framåt. För att på så vis se eventuella skillnader som uppstått i och med nya 

lagkravet för hållbarhetsredovisning som införts. Alla företagen i studien omfattas av kraven 

och alla kommer bli tvingade till obligatorisk hållbarhetsredovisning. 
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Appendix  

 

Bilaga 1) Resultat från VIF-test 

Variabler VIF 

Synlighet 2,336 

Lönsamhet 1,257 

Ägarstruktur 1,347 

Storlek (Antal anställda) 1,357 

Storlek (Totala tillgångar) 2,426 

Consumer goods 1,417 

Industrials 1,756 

Basic Materials 1,254 

Health Care 1,233 

Consumer services 1,382 

Tecnologi 1,274 

Telecommunecations 1,190 

 

Bilaga 2) Antal företag i respektive bransch 

Bransch Antal företag 

Consumer goods 10 

Industrials 22 

Basic Materials 8 

Health Care 5 

Finacials 27 

Consumer services 9 

Tecnologi 4 

Telecommunecations 4 

Oil & Gas 1 
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